
Biblioteca Centrală 
Regională 

Hunedoara-Deva

Marți 2 aprilie 1963 20 BANI4 PAGINIAnul XXXII Nr. 5850

Discuții : Cerințe actuale 
de manualele școlare (pag.

• Comentariul zilei : V. Oros — 
Caruselul dictatorilor (pag. 4-a).

In fața micului ecran :
O reușită emisiune

față
2-a).

D. Costin
muzical-distractivă (pag. 2-a).

• Notă externă : I. Alexan- 
drescu — „Poarta Mediteranei” 
și tîrguiellle franchlste (pag. 3-a).

ÎN INTERIORUL ZIARULUI

PregătirileLinii tehnologice noi

i

in turneu

fabrica de la 
noi linii »eh-

Croazieră 
pe Marea 

Neagră
Construcții 

școlare

un pod

VATRA DORNEI (coresp. 
„Scînteii"). — Pe apele Bis- 
frijei, Dornei ți afluenjilor 
lor mai dăinuie
gros de gheață. Aceasta nu 
a împiedicat însă pe plu
tașii întreprinderilor fores
tiere Vatra Dornei, laco- 
ben! și Broșteni din regiu
nea Suceava să se pregă
tească din vreme pentru 
campania de plutărif. Pe

plutașilor 
malul apelor, la schelele de 
legal, au ți fost transpor
tați și fasonaji peste 150 000 
metri cubi bușteni rușinoa
se, ceea ce reprezintă pes
te 60 la sută din volumul de 
material lemnos ce urmea
ză a fi transportat pe apă. 
Barajele și digurile de-a 
lungul rîurilor au fost re
vizuite și reparate.

n- 
a plecat 
în prima 
acest an, 
bord 410 

mari-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA*

'=^£yOrgan al Comitetului Central al P.M.R

• Conferința pentru dezar
mare de la Geneva (pag. 4-a).

• Răsfoind presa străină : 
„Newsweek" despre agravarea 
șomajului în S.U.A. (pag. 4-a).

In aceste zile de început de primă
vară, vești sosite de pe întinsul ță
rii vorbesc despre un șir de fapte 
gospodărești, rezultat al unei activi
tăți ce se anunță a fi tot mai bogată 
în roade. Este vorba de numeroa
sele acțiuni inițiate de sfaturile 
populare nou alese ale comunelor 
și orașelor raionale, de faptul că de
putății au pornit cu temeinicie la 
treabă, convinși că zicala populară : 
„ziua bună se cunoaște de dimi- 

. neață" își va afla oglindire și în re
zultatele muncii lor însuflețite.

A trecut o lună de zile de la ale
gerile de deputați pentru sfaturile 
populare comunale și ale orașelor 
raionale. In acest interval de timp a 
avut loc constituirea sfaturilor popu
lare care, în prima lor sesiune, au 
ales noile comitete executive și co
misiile permanente, create pe ramuri 
de activitate. Răsfoind procesele ver
bale ale acestor sesiuni, citind pla
nurile de muncă elaborate cu chib
zuință, desprinzi din ele seriozitatea 
și spiritul de răspundere cu care 
deputății au dezbătut sarcinile com
plexe și importante ce stau în fața 
sfaturilor populare.

în satul de astăzi, în care s-au pe
trecut profunde prefaceri înnoitoare, 
alta este viața oamenilor, altele sînt 
deci și preocupările sfaturilor popu
lare, ale deputaților. Aceste preocu
pări se reflectă în chip convingător 
în hotărîrile sesiunilor, în studiile și 
propunerile comisiilor permanente, 
formate din deputați și sprijinite de 
un larg activ voluntar, în numeroa
sele construcții prevăzute a fi înăl
țate. în multiplele acțiuni gospodă
rești. Un loc central îl ocupă, după 
cum e și firesc, sprijinirea gospodă
riilor colective în vederea întăririi 
lor economico-organizatorice, sporirii 
continue a producției vegetale și a- 
nimale, asigurării succesului deplin 
al lucrărilor agricole de primăvară 
— cea dinții campanie de primăvară 
în condițiile agriculturii colectivizate 
în întregime. Iar în orașele raionale, 
unde în anii puterii populare au 
avut loc atîtea înfăptuiri ce au 
schimbat fața acestor localități, se 
preconizează, de asemenea, realiza
rea unor obiective social-culturale, 
extinderea lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești.

Deputății sfaturilor populare co
munale, ai orașelor raionale, aleși de 
oamenii muncii dintre cei mai vred
nici și pricepuți colectiviști, preșe
dinți de G.A.C. sau brigadieri, 
mecanizatori sau agronomi, munci
tori sau învățători medici sau gos
podine, se bucură de un binemeri
tat prestigiu în rîndurile cetățenilor 
datorită aptitudinilor lor de buni 
gospodari, precum și faptului că 
își pun la inimă problemele de in
teres general, dovedind prin munca 
și realizările lor, prin exemplul lor 
personal, atașament față de popor, 
față de regimul democrat-popular.

Comunicatul Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne cu privire la rezul
tatele alegerilor de la 3 martie a- 
răta că au fost aleși 120 658 deputați 
dintre care 113 733 sînt deputați co
munali. Iată o uriașă forță cu aju
torul căreia organele locale ale 
puterii de stat, sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
antrenează masele largi de cetățeni 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid, la gospodărirea treburilor 
obștești, asigură ridicarea pe o 

a activității sfa-
obștești, asigură 
treaptă mai înaltă 
turilor populare.

Trecînd operativ 
sarcinilor stabilite 
măsuri, imprimînd 
viu. dinamic, caracteristic aparatului 
de stat socialist, comitetele executi- 
Z2, deputății, și-au îndreptat de la 
nun început atenția spre problemele 
esențiale, cele mai actuale, ce de
curg din programul trasat de partid 
pentru continua dezvoltare a agri
culturii socialiste, înflorirea satului 
colectivizat, pentru dezvoltarea eco
nomică și soci'al-culturală a comune
lor și orașelor raionale.

La Bucecea Botoșanilor, bunăoară, 
în afară de faptul că sfatul popular, 
deputății, își vor concentra forțele 
în direcția sprijinirii gospodăriei co
lective pentru ca aceasta să execute

la îndeplinirea 
în planurile de 

muncii un stil

lucrările agricole de primavara 
un înalt nivel agrotehnic și la tim
pul optim, să obțină în acest an 
recolte sporite, gospodarii treburilor 
obștești au privit și dincolo de gar
dul preocupărilor de sezon. Ei au 
chibzuit ce mare importanță ar avea 
pentru dezvoltarea gospodăriei co
lective executarea într-un viitor a- 
propiat a lucrăriloi- de desecări pe 
o suprafață de 90 de hectare pentru 
a smulge apelor noi pămînturi, pre
cum și construirea unei sere încăl
zite cu aburi, pe o suprafață de 0,50 
hectare. Toate acestea, se înțelege, 
urmează să fie strîns împletite cu 
numeroase acțiuni gospodărești.

Amplificați exemplul de mai sus 
la ordinul miilor și veți avea ima
ginea unor preocupări comune tutu
ror sfaturilor populare comunale și 
orașelor raionale, tuturor deputați
lor.

Practica, bogata activitate de pînă 
acum a sfaturilor populare a dove
dit ce mare însemnătate are stimu
larea inițiativei creatoare a maselor, 
rezolvarea operativă a propunerilor 
și sugestiilor gospodărești făcute de 
cetățeni, pentru care există posibili
tăți și condiții de a fi traduse în 
viață. în cadrul campaniei electo
rale, numeroși alegători au pro
pus mobilizarea și mai spornică a 
contribuției voluntare pentru con
struirea de noi școli și cămine cul
turale, extinderea electrificării, dez
voltarea rețelei sanitare și comer
ciale, efectuarea unor lucrări edili
tare, amenajarea de spații verzi etc.

Cîntărind cu simț de răspundere 
aceste propuneri, comitetele execu
tive au introdus multe dintre ele în 
planurile de măsuri. Astfel, în co
muna Căteasca. raionul Pitești, de
putății N. Zamfir, P. Popa, D. Neagu 
și alții, în strînsă colaborare cu co
mitetele de cetățeni din circum
scripțiile electorale 
trecut cu însuflețire 
propunerilor pentru 
momentul de față 
asemenea, în comuna 
loc, raionul Mediaș, deputății spri
jină sfatul popular în realiza
rea unor propuneri prețioase fă
cute de cetățeni, mobilizînd, tot
odată, masele la diferite acțiuni pa
triotice, Demn de remarcat este fap
tul că sfatul popular comunal a lan
sat o chemare la întrecere către ce
lelalte sfaturi populare din raion, în 
scopul înfrumusețării ulițelor, a ca
selor. extinderii zonelor verzi. De 
altfel, aici s-a încetățenit zicala: 
„cum e sfatul, e și satul". Și cum sa
tul este tot mai frumos, tot mai bine 
gospodărit, se înțelege că aceasta e 
și oglinda muncii depuse de sfatul 
popular, de deputați.

în sfaturile populare nou alese, ale 
comunelor și orașelor raionale, acti
vează laolaltă cu cei cărora masele 
de cetățeni le-au acordat mandatul 
de deputat pentru prima oară, un 
mare număr de oameni care, de-a 
lungul anilor, au acumulat o valo
roasă experiență în conducerea tre
burilor locale, mulți dintre ei fiind 
aleși deputați de cîteva ori pînă a- 
cum. Despre fiecare dintre ei, cetă
țenii vorbesc cu justificată mîndrie, 
numindu-i simplu și firesc „deputa
tul nostru". Ce frumos sună aceste 
cuvinte, în ele găsindu-și expresia 
prețuirea și dragostea cetățenilor 
pentru harnicul și entuziastul acti
vist obștesc. în această bogată ex
periență a deputaților mai vechi, 
noii deputați găsesc exemple demne 
de urmat.

Muncind cu pasiune și competen
ță, întărind necontenit legăturile cu 
masele, punînd în valoare talentul și 
spiritul gospodăresc al acestora, do
vedind o înaltă răspundere patrio
tică și cetățenească, deputății, sfatu
rile populare comunale și ale orașe
lor raionale îndeplinesc cu cinste 
sarcinile trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului, își aduc con
tribuția la înflorirea patriei socia
liste, la un nou și puternic avînt al 
economiei și culturii, la ridicarea 
continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Tuturor harnicilor și entuziaștilor 
gospodari ai treburilor obștești, suc
ces în frumoasa lor misiune !

In primul trimestru al acestui an la 
Turda au fost puse în funcțiune două 
nologice de ciment.

Utilajele acestor linii, fabricate în țară, se caracte
rizează printr-un nivel tehnic ridicat, un înalt grad 
de mecanizare și automatizare. Instalațiile sînt pre
văzute cu filtre electrice care îmbunătățesc condi
țiile de muncă.

Prin intrarea în funcțiune a noilor linii tehnologice 
capacitatea de producție a fabricii crește cu peste 
640 000 tone anual.

șapte 
dura 

vor fi 
porturile 

Odesa, 
Su-

Motonava „Tra 
silvania” 
duminică 
cursă din 
avind la 
muncitori,
nari si funcționari 
din portul Con
stanta, cu familiile 
lor. tn cele 
zile, cît va 
croaziera, 
vizitate 
sovietice
Ialta, Soci, 
humi și Batumi. In 
această lună, mo
tonava „Transil
vania” va efectua 
încă două curse pe 
aceeași rută.

Orchestra populară a Filarmonicii 
de stat din Oradea a prezentat luni 
după-amiază două spectacole in 
sala Teatrului de stat din localitate. 
Pe lingă soliștii orchestrei, la reuși
ta spectacolelor și-au dat concursul 
cintăreții de muzică populară Ion 
Luican și Ioana Șerban, precum și 
actorul Vasile Tomazian.

Spectacolele au marcat încheierea 
unui turneu de trei săptămini pe 
care această formație l-a Întreprins 
in diferite localități din regiunile 
Cluj, Brașov, Oltenia, Galaji și 
cău, unde au fost susținute 53 
concerte, audiate de circa 25 000 
spectatori.

In zilele următoare orchestra
da o serie de spectacole pentru co
lectiviști.

Ba
de 
de

va

TECUCI (coresp. 
„Scînteii”). — Pe 
bulevardul 13 De
cembrie din Tecuci 
a început construc
ția unui local de 
școală medie. Noua 
școală va avea 16 
săli de clasă și la
boratoare, 
structorii 
gajat să 
lucrările
deschiderea 
lui an de învătă- 
mint.

Promoție de maiștri
Cea de-a șasea promoție de mai

ștri mineri și electromecanici de 
mină a absolvit recent cursurile 
școlii de maiștri din cadrul grupu
lui școlar minier din Petroșeni. De 
Pe băncile acestui grup școlar au 
ieșit pînă acum 480 de cadre care 
lucrează astăzi la exploatările car
bonifere din bazinul Văii Jiului, 
precum și în alte centre miniere 
din țară.

Pe panoul de onoare al uzinei „Electromagnetica" din Capitală poate 
fi văzut Și portretul strungarului Aurel Lazarovici, din secția mecanică 
II; el produce numai piese de bună calitate și depășește sarcinile 
lunare de plan în medie cu 12 la sută. (Foto : Gh. Vințilă)

Con- 
s-au an- 
termine 

pină la 
nou.

Asistenta medicală la locul de munca

respective, au 
la îndeplinirea 
care există în 

condiții. De 
Vorum-

(Agerpres)

îmbunătățiri aduse 
vagoanelor de cale (erată

Colectivul uzinelor de vagoane din 
Arad a adus în ultimul timp o se
rie de îmbunătățiri vagoanelor de 
cale ferată. Printre tipurile moder
nizate se numără vagoanele de 
marfă pe 4 osii, cu utilizare univer
sală, avînd o capacitate de 60 tone. 
La construcția acestor vagoane lem
nul a fost înlocuit cu tablă din oțel, 
fapt care a determinat reducerea 
greutății lor, economisirea unor 
importante cantități de cherestea, 
precum și asigurarea unei între
țineri mai ușoare și mai ieftine. La 
vagoanele descoperite s-a montat o 
instalație specială pentru autodes- 
cărcare.

(Agerpres)

Inginerul Mircea Soare, cercetător la ÎNCERC-București, alegînd din depozitul institutului plăcile de 
armociment pentru montarea unei hale experimentale. (Foto : Agerpres)

La parterul blo
cului din șoseaua 
Ștefan cel Mare, 
colț cu calea Do
robanți, s-a des
chis duminică un 
magazin pentru 
vînzarea florilor. 
Este a 28-a uni
tate de acest fel 
a întreprinderii 
Ilortlcola-1 Mal.

(Foto :
A. Cartolan)

Sesiune de referate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Co

misia inginerilor și tehnicienilor de la 
rafinăria Ploiești a organizat o sesiune 
de referate. Pe baza unor cercetări de 
laborator și studierii documentației teh
nice de specialitate, inginerii și tehni
cienii din rafinărie au prezentat refe
rate cu privire la procedee moderne de 
prelucrare a țițeiului, de curățire și în
treținere a instalațiilor din rafinărie, 
modalități de combatere a pierderilor 
prin evaporare.

București, 
Combinatul 

Uzinele de 
Combinatul

Marele număr de șantiere și de în
treprinderi noi, precum și extinderea 
unor unități industriale au necesitat 
dezvoltarea rețelei pentru asistența 
medicală la locul de muncă. Printre 
noile unități înființate în ultimul 
timp se numără : spitalul unificat de 
pe șantierul hidrocentralei „16 Fe
bruarie”, regiunea Argeș, care cu
prinde un staționar cu 100 de pa
turi, o policlinică, 5 dispensare și 10 
puncte de șantier ; 2 policlinici de 
șantier cu dispensare la complexul 
industrial din apropierea Craiovei și 
la șantierul Combinatului siderurgic 
de la Galați. Au fost create, de ase
menea, dispensare de întreprinderi

și șantiere în regiunile 
Maramureș și altele. La 
siderurgic Hunedoara, 
tractoare din Brașov, 
chimic Tîrnăveni, Combinatul side
rurgic Reșița, în portul Constanța 
etc. au fost înființate recent cabi
nete de medicină a muncii.

în prezent, în țară există peste 80 
de spitale de întreprinderi, cu 7 000 
de paturi, aproape 20 de policlinici 
și 560 de dispensare.

Pentru acordarea primului ajutor 
în caz de accidente și 
acute, funcționează în 
peste 1 200 puncte de

îmbolnăviri 
întreprinderi 
sănătate.

(Agerpres)
Terenuri 

redate agriculturii
Colectiviștii din Cudalbi, regiunea 

Galați, au planificat să redea agri
culturii în acest an 35 de hectare de 
teren. Prin defrișarea unor pilcuri 
de salcîmî au și fost redate agricul
turii aproape 20 n'e hectare. în 
prezent, colectiviștii continuă lu
crările de defrișare pe alte tere

nuri. Pentru va
lorificarea ma
terialului lem
nos provenit din 
defrișări, colec
tiviștii 
ționează
ce vor fi folo
siți în via gos
podăriei. Numai 
în cîteva zile ei 
au confecționat 
25 000 de araci.

T HOTAR

EXPOZIȚIE DE OBIECTE 
DE ARTIZANAT

(coresp. „Scinteii”). — Ieri s-a 
la Iași, în holul Palatului cul- 
expozifie de obiecte de artiza-

IAȘI 
deschis 
furii, o 
nat organizată de Uniunea centrală a 
cooperativelor meșteșugărești. Sint pre
zentate obiecte din ceramică neagră și 
colorată, din sticlă, os și corn, articole 
de marochinărie, cusături, costume na
tionale, covoare, carpete, bibelouri de 
lemn pictat, pirogravat și sculptat, flori 
artificiale.

confec- 
araci

CIOCNIRI ARMATE 
au avut loc luni dimi
neața în diferite puncte 
ale capitalei siriene în
tre adepți ai reunifică- 
rij imediate a Siriei cu 
Egiptul și adepți ai 
partidului nationalist a- 
rab Baas. (Amănunte în 
pag. IV).

PLAN SEPTENAL IN 
GHANA. Guvernul Re
publicii Ghana a elabo
rat un plan septenal de 
dezvoltare a economiei 
țării. Potrivit noului 
plan, a cărui formă de
finitivă va fl aprobată

ulterior, investițiile ca
pitale de stat vqr con
stitui baza dezvoltării 
economice a tatii. în 
plan se subliniază că 
Ghana „a ales forma 
socialistă cn obiectiv 
al dezvoltării sale so
ciale și economice“. 
In plan se acordă aten
ția ptincipală moderni
zării și dezvoltării agri
culturii. Totodată, în 
plan se acordă o aten
ție considerabilă indus
trializării țării.

ȘEDINȚE EXTRAORDI
NARE ALE CONSILIILOR

MUNICIPALE 
și sătești în 
libertăților organelor de 
autoconducere locală 
au avut loc duminică în 
întreaga Franță. Partici- 
pantii s-au pronunțat 
împotriva planurilor au
torităților de a înlocui 
pe primarii aleși cu 
funcționari docili gu
vernului. Această iniția
tivă a municipalităților 
s-a bucurat de sprijinul 
larg al diferitelor orga
nizații politice și socia
le locale.

orășenești 
apărarea

In G*A.C* din zona de aprovizionare a orașului Iași

Măsuri pentru sporirea producției de legume

Una dintre sarcinile principale ale consiliilor agricole orășenești și raionale din zona de apro
vizionare a orașelor și centrelor muncitorești este de a îndruma și sprijini gospodăriile colective să ex
tindă cultura legumelor și să aplice metodele care duc la sporirea recoltei la hectar, în vederea asigurării 
unei bune aprovizionări a populației.

Pentru a vedea ce s-a întreprins pentru sporirea producției de legume în zona de aprovizionare a 
orașului Iași, corespondentul ziarului nostru s-a adresat tov. ing. Claudiu Ghebea, președintele Consiliu
lui agricol orășenesc Iași, și tov. ing. ,V. Bouroș, președintele Consiliului agricol raional Iași. Publicăm mai 
jos răspunsurile primite :

Legume pe suprafețe 
mai mari

Dintre gospodăriile colective din jurul orașului Iași, 
arătat tov. C. Ghebea, o experiență bună în cultura 

legumelor au cîștigat cele din Cornești și Rediu-Tătar. 
Aceste gospodării au obținut producții de 10 000-15 000 
kg castraveți și roșii la hectar, 15 000 kg morcov, 20 000 
kg varză. Prin aceasta ele au contribuit la aprovizio
narea populației orașului și au realizat, totodată, ve
nituri bănești însemnate.

Studiul întocmit de specialiști arată însă că în multe 
alte gospodării colective din apropierea orașului există 
condiții favorabile pentru extinderea culturii legume
lor și pentru obținerea unor recolte la hectar mult mai 
mari. Pornind de la aceasta, consiliul agricol orășe
nesc a îndrumat gospodăriile colective din Ruseni, 
Aroneanu, Uricani, Vînători și altele să extindă cul
tura legumelor. S-a ajuns astfel ca în acest an în gos
podăriile colective din comunele subordonate sfatului 
popular orășenesc să se cultive cu legume aproape 
350 ha față de numai 140 ha cîte s-au cultivat anul 
trecut. Totodată, trebuie arătat că în primăvara aceas
ta în gospodăriile colective de aici se cultivă pentru 
prima dată legume timpurii (circa 20 la sută din su
prafața totală cultivată cu legume).

în vederea realizării în fiecare gospodărie a preve
derilor din plan privind cultura legumelor, consiliul 
agricol orășenesc a îndrumat consiliile de conducere 
ale gospodăriilor să ia măsuri operative pentru ferti
lizarea terenurilor de grădină și amenajarea acelora 
care se pretează la irigare, pentru confecționarea ră
sadnițelor. în mod deosebit s-a insistat să se
struiască răsadnițe pe o suprafață mai mare, atît pen
tru a avea posibilități de repicat răsadurile, cît și 
tru a produce unele legume în cultură forțată. Cele 
6 gospodării colective care cultivă legume pe suprafețe 
mai mari au fost ajutate să-și procure cherestea, sticlă 
și alte materiale. G.A.C. Cornești și-a procurat de cu- 
rînd o mașină de confecționat ghivece nutritive. Gos
podăriile și-au amenajat o mare parte din răsadnițele

a

con-

pen-

(Continuare în pag. II-a)

Pregătiri pentru efectuarea 
lucrărilor in grădină

Tov. V. Bouroș a arătat că, în aceste zile, în G.A.C. 
din raionul Iași se fac ultimele pregătiri pentru înce
perea campaniei de însămînțări : se continuă transpor
tul îngrășămintelor pe cîmp, se face controlul semănă
turilor de toamnă, ultima revizie la tractoare și mași
nile agricole. Grădinarii din gospodăriile colective pro
ducătoare de legume grăbesc semănatul în răsadnițe, 
lucrările de fertilizare a terenurilor de grădină și pre
gătesc răsadnițele pentru repicat, verifică canalele de 
irigație și fac altele noi.

Anul acesta suprafața cultivată cu legume în gospo
dăriile colective care sînt mai apropiate de oraș a 
crescut simțitor ajungind Ia peste 1 000 ha, din care 
legumele timpurii vor ocupa o suprafață de aproape 
100 ha. Cele mai mari suprafețe de legume le vor cul
tiva G.A.C. din Golăești — 142 ha, Bosia — 131 ha, 
Cîrpiți — 74 ha, Țuțora — 65 ha. Consiliul agricol raio
nal a îndrumat pe colectiviști să amenajeze pentru 
irigat circa 700 ha.

Cu sprijinul material acordat de stat, gospodăriile co
lective și-au confecționat deja 12 500 m p răsadnițe din 
care s-au însămînțat 6 900 m p. Din suprafața însămîn- 
țată în răsadnițe 3 436 m p sînt cu legume timpurii. 
Bune rezultate au obținut colectiviștii din Golăești și 
cei din Bosia care, pe lîngă faptul că sînt pe sfîrșite cu 
însămînțarea în răsadnițe, au și răsaduri în stadiul de 
repicat.

Pentru fertilizarea terenului din grădinile de legume 
au fost transportate pînă acum 7 000 tone gunoi de 
grajd, bine fermentat. In scopul creșterii produc
ției de legume, colectiviștii grădinari execută rigole și 
șanțuri pentru irigat, repară roțile pentru udat, pregă
tesc pompele etc.

Consiliul agricol raional va acorda tot sprijinul tehnic 
și material necesar gospodăriilor producătoare de le
gume astfel ca în acest an raionul Iași să contribuie din 
plin la aprovizionarea orașului în mod ritmic cu can
tități mult mai mari de legume.

Nu de mult, soțul meu, Du
mitru Cristescu, care se afla cu 
treburi într-o comună din Bă
răgan, în apropiere de Fetești, 
s-a intoxicat grav cu oxid de 
carbon provenit de la o sobă. 
Tovarășii săi de muncă au luat 
imediat legătura telefonică cu 
organele sanitare. Era necesar 
ajutorul secției de reanimare a 
spitalului „1. C. Frimu" din 
Capitală. Cum să ajungă însă 
acolo? Vremea era cu totul ne
prielnică zborului. Salvarea a 
venit din partea piloților unui 
elicopter — Constantin Ștefă- 
nescu și Ion Teodorescu. în- 
fruntînd cu curaj vremea 
proastă, ei l-au transportat pe 
bolnav la spitalul din Bucu
rești.

Deși bolnavul era în 
medicii de la secția de 
mare n-au dezarmat, 
de peste 50 de ore a 
lupta cu moartea. în 
manență au stat de 
la căpătîiul lui medici 
surori. în i ' ' \
soțul meu se simte bine și în 
curînd își va putea relua acti
vitatea. Vrem să transmitem 
pe această cale mulțumirea șt 
recunoștința noastră medicilor 
Marin Ciobanu, Aram Tuma- 
ian. Zarei Filipescu, Șerban 
Munteanu, Constantin lonescu 
și Gheorghe Petre, asistentelor 
Adriana Bondărescu. Luiza M. 
lonescu și Gabriela Dobre, 
precum șt tovarășilor de mun
că, piloților elicopterului șt 
anonimului donator de singe, 
cu ajutorul cărora a fost sal
vată viața unui om.

Din adîncul inimii exprim 
recunoștință partidului și sta
tului nostru, care au creat ase
menea ^condiții pentru apăra
rea sănătății și vieții oameni
lor muncii.

SONIA CRISTESCU 
str. Al. Bălășanu 17, 

București

comă, 
reani- 
Timp 
durat 

per- 
veghe 
t șt 

momentul de față,
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Practica agricolă
întoc-

munci-
pentru

traseu conducta ne-

Ritm de montaj 
susținut

. J

Constructorii de pe șantierul „Ali
mentarea cu apă a orașului Craiova' 
au încheiat primul trimestru cu 
realizări însemnate. Aceasta da
torită îndeosebi pregătirii temei
nice și din timp a lucrărilor ; 
în primele două luni s-a trans
portat pe 
cesară, au fost pregătite locurile 
de muncă, s-au asigurat utilajele 
etc. în acest fel s-a reușit ca pe șan
tier să se lucreze într-un ritm susți
nut. în ziua de 27 martie s-a atins 
un ritm de montaj care întrece cu 50 
la sută cea mai mare realizare zil
nică a anului trecut.

în trimestrul I constructorii de pe 
acest șantier au
1 000 m conductă mai mult decît vo
lumul de montaj executat în aceeași 
perioadă a anului trecut.

montat cu circa

Reșița. Se introduce fontă lichidă 
în melanjorui oțelăriei.

(Foto : M. Andreescu)

in preajma cuptoarelor încinse și 
a ofelului ce ciocoiește în ele, 
l-am întîlnif deunăzi pe inginerul 
Constantin Popescu, adjunct al șe
fului ofelăriei de la Combinatul si
derurgic din Reșifa. Tocmai răs
foia graficul zilnic de lucru al ofe- 
lăriei. Ca un făcut, de la o vreme 
încoace, ori de cîfe ori pune mîna 
pe registru și-l frunzărește, îl des
chide la pagina care indică ziua de 
15 martie. Pe fila aceea au fost 
scrise de-a latui tuturor rubricilor 
cu litere roșii, de-o șchioapă, patru 
cifre. Ele reprezintă un record pen
tru producția ofelăriei. S-au pro
dus atunci cu circa 200 de tone ofel 
mai mult decît media altor zile. 1' 
face plăcere să se întîlnească cu 
aceste cifre.

Mai întoarce trei file, își notează 
pe un carnețel : 18 martie. Șarja 
nr. 33 482 elaborată în 5,20 ore. Su
bliniază cu o linie groasă cifra 5,20. 
Șarja 23 204 a avut o durată de 6,45 
ore. Apoi, bucuria i se șterge trep
tat de pe chip. Cum se schimbă 
omul de la o clipă la allai Nu-ți 
venea să crezi că același Popescu 
fusese cu cîteva clipe ma! înainte 
bine dispus. Șarja următoare, adică 
cea care poartă numărul 23 205 de 
la același cuptor, a ieșit de-abia după 
8,40 ore. De unde această incon
stanță în elaborarea șarjelor? La 
rubrica observații, inginerul Popes
cu a citit însemnarea făcută de un 
maistru oțelar: „Șarjele 13 012 și 
23 205 au fost întîrziate din cauza 
lipsei oalelor de turnare care nu au 
putut fi pregătite din timp".

Iși însemnase mai multe aseme
nea date. Un lucru este cert: de 
mai multă vreme oalele de turnare 
erau insuficiente pentru a satisface 
necesitățile impuse de nivelu1 pro
ducției oțelăriei. Nu rare au fost ca
zurile cînd, ca și la șarja 23 205, 
oțelul a „așteptat“ în cuptor pînă 
cînd, în fine, au venit și oalele

gafa pregătite să-l primească în 
pîntecul lor. Aceste pierderi de 
timp înseamnă pierderi de oțel.

Ingineru1 Popescu era necăjit.
Se întreba și nu-și putea răspunde 
ce s-a întîmplat cu situațiile alcă
tuite mai înainte. Parcă de-o săp- 
fămînă sau de-o lună se vorbește 
despre nevoia ce-o are 
de a mai primi încă două oale de 
turnare de 130 tone? 
tru cele două oale 
cu mai bine de un an în urmă. Ea 
se găsește în vecini, la Uzinele 
constructoare de mașini. Au trecut 
termenele de livrare și căldările de 
turnare tot n-au sosit. Ce s-a rea
liza* între timp sînt... adresele care 
circulă tur-retur de la Combinatul 
siderurgic din Reșița la Uzinele 
constructoare de mașin' din Reșița, 
situațiile pe care este pus să le 
tocmească inginerul Popescu.

— Este inadmisibilă această 
lîrziere — spunea tov. inginer 
Potoceanu, directorul general 
Combinatului siderurgic 
Pierdem oțel prețios, lucru 
de fapt îl resimt apoi și 
giștii din uzina de alături. Am dori 
ca noi, siderurgiștii reșițeni, să co
laborăm cu constructorii de mașini 
reșițeni mai puțin prin adrese și 
minute inutile și ma' mult pe baza 
unui sprijin concret de pe urma 
căruia vom avea de cîștigat și unii 
și alții.

Dacă această dorință se va realiza 
și, printre altele, oțelarii vor prim' 
căldările de turnare ce le sînt atîl 
de necesare, 
și topitorii losif Baghe, 
Voicu, Vasile Mocea și ca 
alții vor înscrie în graficul 
ducție, cu litere mari, alte 
mai însemnate decît cele 
care se bucură astăzi, rubrica 
observații pentru șarjele 
rămînînd de acum înainte

ojelăria

Comanda pen- 
a fost făcută

în-

în- 
lon 

al 
Reșifa. 

pe care 
metalur-

Televiziunea a prezentat dumi
nică o emisiune muzical-distracti- 
vă care s-a bucurat de un succes 
pe deplin meritat. Conceput ca un 
„meci", o întrecere între Operetă 
și Estradă, spectacolul a reunit o 
seamă de interpreți — dintre cei 
mai apreciați și mai iubiți de către 
public — ai acestor genuri atît de 
populare. Un repertoriu muzical 
alcătuit cu grijă, o partitură de sa
tiră și umor izbutită, un comperaj 
amuzant — iată alte elemente care 
au contribuit la reușita recentei 
emisiuni.

„Meciul" televizat dintre Estradă 
și Operetă (scenariul și comperajul: 
H. Nicolaide, I. Berg, G. Mihalache} 
s-a jucat, de fapt, 
prima întilnire 
(care a avut loc 
anul trecut), și 
de astă, dată sco
rul a fost egal. 
Egalitate
confirmată de 
competent : publicul. Iubitorii tea
trului de operetă au răsplătit 
cu aplauze generoase apariția 
unor soliști binecunoscuți cum sînt 
Silly Popescu, Ion Dacian, Vir- 
ginica Romanovsky sau Bimbo cuplu Radu Zaharescu—Horia Șer- 
Mărculescu, alături de care Cons
tanța Cimpeanu și Toni Buiacici, 
Vali, Niculescu și ■ George Haz-

Roic și Mircea Ne
demonstrat din

noastră dispune de 
pleiadă de

in retur. Ca și în

cu a interpretat potpuriul de me
lodii alè lui Ion Vasilescu. Publicul 
a răsplătit, deopotrivă, cu aplauze 
Pe Roxana Matei, Aida Moga, ca 
și pe Luigi Ionescu și Norocel Du- 
mitriu. în ansamblul ei, muzica 
ușoară a fost de calitate în acea
stă emisiune. Ambele formații or
chestrale prezente pe scenă (con
duse de Viorel Doboș și Sile 
nicu) îndreptățesc cele mai 
aprecieri. Un fapt mai puțin 
nuit: doi dintre compozitorii 
tri — Elly Roman și George 
goriu — au dirijat interpretarea 
unor, lucrări proprii.

Partea muzicală a spectacolului 
a fost îmbogățită de apariția a doi 
buni interpreți de muzică popu
lară : Maria 
Ioniță.

Di
buire 
obiș- 
noș- 
Gri-

reala,

Pietraru și Aurel

In (ața micului ecran

arbitrul cel mai

reușita a- 
emișiuni 

Aurel Cer-

La
cestei 
(regia
bu) a contribuit
și existența li
nei unități de 

concepție ; prezentatorii — H. Ni
colaide, Nae Roman și Adela Măr- 
culescu — au realizat mai inge
nios decît se întîmpl.ă de obicei le
gătura intre diferitele numere din 
program. Amintim, aici și parties 
parea la spectacol a popularului

inqinerul Popescu, ca 
Nicolae 
ei multi 
de pro- 
realizări 

pentru 
de 

înfîrziafe 
„albă",

CONST. MORARU

Legume pe suprafețe mai mari
(Urmare din pag. I-a) lucreze în sectorul

planificate și au trecut la semănatul 
legumelor. La G.A.C. Aroneanu, de 
pildă, sînt de acum însămînțate di
ferite legume pe 240 mp răsadnițe, 
la G.A.C. Cornești — 500 mp, la Ru- 
seni — 330 mp, la Rediu-Tătar — 230 
mp, la Uricani — 300 mp și la G.A.C. 
Vînători — 155 mp cu legume tim
purii. Legumele au răsărit și se dez
voltă bine. Grădinarii din gospodă
riile colective Ruseni, Cornești și 
Aroneanu au început repicatul ro
șiilor timpurii. Paralel cu lucrările 
în răsadnițe, colectiviștii transportă 
îngrășăminte naturale pe terenurile 
care vor fi plantate cu legume. în 
total au fost transportate aproape 
2 500 tone gunoi de grajd. Această 
acțiune continuă.

O altă problemă de care se ocupă 
consiliul agricol este buna organi
zare a muncii în legumicultură. Cu 
sprijinul organizațiilor de partid, 
consiliile de conducere din gospodă
riile cu sector legumicol dezvoltat 
au format echipe permanente de 
grădinari. Un ajutor de seamă ni-1 
dau în această privință comitetul o- 
rășenesc al femeilor și comisiile de 
femei din G.A.C., care au îndrumat

multe femei să 
legumicol.

în pregătirea condițiilor pentru 
cultivarea unor
cu legume, întîmpinăm însă și unele 
greutăți. Oficiul de contractare a le
gumelor și fructelor nu a acordat 
sprijinul cuvenit gospodăriilor colec
tive la procurarea semințelor. Pen
tru protejarea culturilor timpurii de 
legume s-au comandat în acest an, 
prin baza nr. 6 de aprovizionare Iași, 
5 000 mp folii de polietilen, dar pînă 
în prezent nu a sosit încă acest ma
terial. Oficiul de contractare a legu
melor și fructelor nu s-a interesat 
în suficientă măsură nici de asigu
rarea rogojinilor pentru răsadnițe.

In acest an gospodăriile au plani
ficat să irige cel puțin 111 ha de 
grădină. Dar și în această direcție 
mai sînt o serie de probleme nere
zolvate. D.S.A.P.C.-Iași tărăgănează 
întocmirea devizelor cerute de noi și 
nu ne acordă nici altă asistență teh
nică.

Este necesar să depunem mai multă 
stăruință pentru rezolvarea acestor 
probleme, să îndrumăm pe colecti
viști să folosească toate posibilitățile 
ce le au pentru obținerea de pro
ducții sporite de legume.

suprafețe mai mari

Manualele destinate primilor pa
tru ani de învățămînt au constituit 
obiectul unor serioase preocupări 
ale lucrătorilor din învățămînt, dato
rită problemelor noi și grele pe care 
le ridică acest început de muncă 
organizată, de o importanță hotărî- 
toare în viața copiilor. Numeroase 
experimente, studii, discuții, au con
tribuit, într-o largă măsură, la con
tinua lor îmbunătățire.

Nu ne vom ocupa, în cele ce ur
mează, de toate aspectele pe care 
le prezintă manualele pentru cla
sele I—IV. Ne vom concentra aten-- 
ția, deocamdată, numai asupra ma
nualelor de limba romînă pentru , 
clasele I și a II-a și, îndeosebi, a- 
supra tematicii și caracterului lite- 
zar al textelor.

în aprecierea acestor manuale 
trebuie eă pornim de la situația ■ 
nouă pe care progresul științei și al 
tehnicii și, mai ales, răspîndirea 
culturii în anii regimului democrat- 
popular a creat-o, deopotrivă, la sate 
ca și la orașe. Contactul, chiar și 
în cele mai depărtate colțuri ale 
țării, cu radio-ul, cu cinematograful, 
cu televizorul, intensa și susținuta 
activitate culturală, prezența unui 
număr important de intelectuali la 
sate — modul de viață nou al mun
citorului care lucrează în întreprin
derea în care el însuși este stăpîn, 
al colectivistului, mediul familial di
ferit de cel din trecut, contribuie ca 
un copil care intră la 7 ani în școa
lă să posede un bagaj de cunoș
tințe infinit superior copiilor de a- 
cum 30—40 de ani.

Este firesc, deci, să punem între
barea dacă 
care trebuie 
cunoștințelor 
tre copii, în 
gîndLre. și de exprimare — elevii 
întîlnesc. imaginea propriei lor vieți. 
Răspunsul este numai parțial afir
mativ.

Știm că cerințele programei obli
gă pe autori să contureze numeroa
se noțiuni de vegetale și de animale, 
să descrie anotimpurile, să înfăți
șeze și să explice diferite feno
mene ale naturii, dar găsim ne
potrivit ca. cele mai 
țiurii să fie localizate 
rural. Imaginea orașului cu 
levardele sale largi, 
înalte și luminoase, cu 
coșuri de fabrici care fumegă, cu 
forfota vie g circulației, cu parcurile 
și grădinile sale, lipsește în manua
lul de clasa I și abia e sugerată 
în cel de clasa a II-a. Numeroase 

. teșto au un iz patriarhal. La aceasta 
contribuie și intervenția prea deasă 
a unor moși sfătoși și foarte 
descurcăreți și a bunicelor.

După cum se știe, copiii sînt atrași 
pînă la identificare de personajele 

: ț|nere„. țari,, energice, .întreprinzătog- 
. rè cdre-și tău răspunderi mar. și Ie 

duc cu iscusință și eroiirn la înde
plinire. Cu toate acestea, în foarte 
multe texte se vorbește de .nunc.tori 
(în general), de colectiviști (în ge
neral), dar nu se desprinde din a- 
ceste noțiuni aenerale nici c figură 
de muncitor sau de colectivist, care 
să se impună atenției

Tematica prevăzută 
bine chibzuită, cere 
se refere la obiective 
să sistematizeze și 
cunoștințele copilului 
timp, să pună bazele conștiinței rale 
morale : școala, familia, satul și o- 
rașul, patria, partidul, munca de 
desăvîrșire a construcției socialis-

în aceste manuale — 
sa ajute la încadratea 
risipit însușite de că- 
forme sistematice de

multe no- 
în mediul 

bu- 
cu blocuri 
numeroase

calculele matematice
. ~~~~ /. ? .: ■ '. ■;; '
După terminarea școlii, tinerii co

lectiviști, au de făcut în gospodăria 
ColéctiVd. 'difètitè calcule : cantități 
de sămință'la ha. rații de hrană a 
animalelor, suprafețele tarlalelor 
etc., etc. De unde poț deprinde a- 
ceste calcule dacă .nu din studiul 
matematicii.? Numai că. din păca
te, în anii de școală ei.rezolvă prea 
puține assmenea exerciții și proble
me. De aceea, propun ca să se stu
dieze posibilitatea corelării mai 
st.rînse a programei de agricultură 
pentru clasele V—VIII cu cea de 
matematică. Astfel, cred că ar fi 
indicat ca. atunci cînd la geome
trie se studiază suprafețele. să se 
facă exerciții de Calculare a unor 
forme și suprafețe de tarlale ?i 
parcele agricole și să se efectueze 
practic măsurători pe teren. Ar fi 
bine să se exemplifice studiul vo
lumelor prin exerciții . referitoare 
la cuba,iul magaziilor și silozurilor 
pentru cereale,.al stogurilor de fin, 
paie, coceni. Propun, de asemenea, 
ca in diferite clase să se dea pro
bleme privind procentele unităților 
nutritive, din diferite plante, furaje 
concentrate folosite in hrana ani
malelor.

Prof. GRIGORE CONDUR 
Școala de opt ani din corn. 
Gropnița, raionul Hîrlău, 

regiunea Iași

Ilustrațiile

mulul în țara noastră, lupta 
torilor din alte țări, lupta 
pace etc.

Oricît s-ar strădui cei ce 
mese manualele pentru clasele mici,
tematica prevăzută în. pragtamă nu 
poate fi satisfăcută printr-o culegere 
de texte din operele scriitorilor con- 
sacrați. în epocq de deprindere a 
scris-cititului la clasele -I șl a h-ă 
sînt cerințe specifice didactice care 
fac aproape cu neputință utilizarea 
directă a textelor de scriitori consa- 
crați. Bineînțeles că un scriitor, în
tovărășit de un pedaqoq, ar . rezolva 
sugestiv, atrăgător, colorat artistic, 
dar și didactic, 
creație, ale textelor din cărțile de 
tire pentru clasele mici.

Dar fiindcă această. întilnire 
s-a realizat încă, pedagogii au fost 
nevoiți să înlocuiască pe scriitori. 
Potrivit unor date, 80 la sută din tex
tele pentru clasa I și 83 la sută 
din textele, pentru clasa a Ii-a au 
fost întocmite de pedagogi și.numai 
10 la sută la clasa I și 7 la sută la 
clasa a II-a din proză și poezie 
aparțin scriitorilor clasici — și a- 

. cestea, uneori, adaptate.
Fără îndoială, pedagoqil au făcut 

o treabă bună, utilă; dar, în ma
nuale întîlnim deseori o înșirate de 

. propoziții plate, reci, slab sugestive 
care nu pot încălzi inima copiilor 
sau nu le pot pune în mișcare ima
ginația lor vie. Pe ici, pe colo, exis
tă, e drept, texte mai izbutite, fie că 
sînt adaptate, fie că sînt originale : 
„Povestea unui iepuraș“ (cl. a Il-a), 
„Razele aurii“ (cl. a II-a), „Se întorc 
călătoarele“ etc.. Stejarul și Prunul la 
lecțiile de științe naturale (clasa -a 
II-a), Cele mai multe texte însă, sînt 
de o factură simplă,..naivă. .

Cît de simplist și de liniar, sînt re
zolvate, uneori, problemele întocmi
rii textelor se poate constata șl din 
expresiilecare se repetă siereotio 
la intervale scurte : îngrijesc cu 
drag, învață 
drag, se uită 
drag, sau : a 
frumoasă, ah.
sibil ca -această sărăcie de vigoare, 
de culoare, de oarecare dramatism 
să decurgă și din înșiruirea mono
tonă de propoziții încordate, scrobi
te, țepene, care se succed într-o ca
dență punctată : „Zăpada a încenut 
să se topească. Gîrla s-a dezghe
țat. Au înflorit ghioceii. A încolțit 
iarba...“ Parcă auzi : . tac, țap, tac ! 
cum .fac începătorii la o . mașină de
scris. ' Această votbire artificială 
contrastează puternic nu numai cu 
limbajul copiilor, dan și cu ceea ce 
ei aud în viata din afara școlii.

Ne ,dăm seamă că înțeleqerea. 
unui text, la această vîrstă, e împie
dicată de dificultățile de citire, de 
reținerea numai în parte a cuprin
sului, de incapacitatea, deseori sim-' 
țită, de a cuprinde o idee de'o în
tindere mai mare. Un om de talent 
însă, care ar studia atent limbajul 
copiilot, ar găsi suficiente mijloace 
pentru a împăca și cerințele didac
tice și pe acelea ale scrisului literar

Ne-am oprit în cele ce preced nu
mai la cîteva aspecte. Convingerea 
noastră este că ajutorul primit prin 
larga discuție ce se des-fășoară în 
presă pentru îmbunătățirea manua
lelor. vq stimula pe viitorii autori.. 
Concursurile Instituite de. Ministerul 
Învățămîntului vor fi un prilej de în
trecere între talente care se va sol
da, fără îndoială, cu noi manuale 
bune, interesante, atractive.

Prof. PETRE DRÄGOIESCU

problemele de
ci-

nu

cu drag, așteaptă cu 
cti drag, întîmpină cu 
fost frumos, o serbare 
ce frumos 1 etc. E po

Una -din 'cerințele principale față 
de manuale este' prezentarea cit 
măi clară și explicită a noțiunilor 
pe' înțelesul' elevilor de 11-12 ' ani. 
ACeaSta presupune, firește, respec
tarea cu strictețe a adevărului 
științific, exactitate: Din acest 
punct de vedere manualele de a- 
gricultură pentru clasele a V-a și 
a VI-a mai au urielê neajunsuri. 
Am să dau două exemple.

în manualul pentru clasa a V-a, 
la lecția „Cultura porumbului pen
tru boabe" este inserată in text o 
imagine menită să arate elevilor 
boabele de porumb bune pentru 
sămință (figura 41). La- știuletele 
recomandat ca bun pentru sămință 
se indică : „la semănat se vor în
lătură boabele de la virf și de la 
cotor"., 'Lăsind la o parte faptul că 
nu li "sê explică elevilor 'de ce se 
procedează astfel, această" preciza
re corespunde unei practici " înve
chite, folosite pe timpul cînd nu <,3 
cunoșteau cu exactitate cauzele 
și mecanismul germinației acestor 
boabe. în prezent, in gospodăriile 
colective se - prddtică curent. înain
te de însămînțare, operația. 'de ca- 
librare a boabelor (alegerea lor pe 
categorii de mărimi) cu ajutorul 
unor mașini speciale. Procedeul 
înfățișat in ilustrație este invechit.

Atunci cînd sînt 
crările de îngrijire 
cîmp. in manualul 
VI-a se explică ce 
șt „cîrnilul" După uurereo 
definirea acestor lucrări este 
fuză. greșită, fapt pe care l-au se
sizat chiar și unii elevi care știu 
de acasă cum se fac în grădină lu
crările respective.

Mă asociez și eu părerii că in 
manualele de agricultură sînt 
descrise prea pe larg unele plante 
care se cultivă puțin'sau deloc în 
țară ridăstfă. ~Çonsùltiridù-fnâ cu 
inginerul -agronom din gospodăria 
colectivă din comuna noastră, ani 
ajuns ta concluzia că nit e nevoie 
ca in mănual'să fie b lecție' specia
lă pentru sfeclă furajeră. După 
cum se știe, există tendința de a se 
înlocui sfecla furajeră cu sfecla de 
zahăr care este la fel dé corespun
zătoare din punct dé vedere ăi uni
tăților nutritive și in plus se poate 
cultiva pe un sol mai puțin pre
tențios. . ; - -

Prof. GHEORGHE MATEI 
Școala de opt ani din comuna 
Grădiștea, regiunea București

bănescu.
...Si un cuvînt despre, imagine 

(operatori : Mircea Olteană,, Sabin ■ 
Devderea și Boris Ciobanul. Spec- ■ 
tacolul a fost bine redat pe ecra
nele televizoarelor. Am sugera ca 

talente, in emisiunile viitoare, posibilitățile 
camerelor de televiziune să'Ție^hai 
deplin puse în valoare — înd'(TïI'ë''.lïlX 
decupajul regizoral — în ce pri'-"' 
vește varietatea planurilor, a un
ghiurilor, fantezia și ritmul .alter
nării lor.

„Meciul" dintre Estradă și Opere
tă a îndreptățit așteptările publicu
lui aflat în studioul Radioteleviziu- 
nii sau în fața micului ecran.

Spectacolul de duminică a de
monstrat, o dată mai mult, că tele
viziunea noastră dispune de forțe 
artistice capabile să realizeze emi- 

, siuni muzical-distractive antrenan
te, de bun gust, primite cu interes 
și căldură de publicul larg.

D. COSTIN

nou
găn. Lucia 
mens au 
că opereta 
o bogată
Merită menționată, în mod deo
sebit admirabila interpretare de 
către 'tenorul Ton Dacian a unor 
arii din operetele „Lysistrata", „Ba
iadera" și „F-rasquita". în general 
vorbind, soliștii operetei au cucerit 
prin calitățile lor vocale, prin ținu
ta interpretării.

Ținuta artistică a fost, de alt
minteri, caracteristică și soliștilor 
estradei — întregului spectacol. 
Cintăreți apreciați de muzică 
ușoară au adus în emisiunea de 
duminică un repertoriu variat cu- 
prinzînd lucrări ale compozitorilor 
romîni ca și piese ale unor compo
zitori de peste hotare. A plăcut, de 
pildă, căldura cu care Gică Petres-

•z

copilului, 
în programă, 
autorilor să 

precise care 
să lărgească 
și, în același

■■

wtai iubită eazle...

prezentate lu- 
a legumelor pe 
pentru clasa a 
este „ciupitul" 
părerea mea 

! con-

CE AU DE SPUS?

Magazinul „Tehnometal" din piața 23 August este închis de trei luni. 
Locuitorii din împrejurimi trebuie să meargă pentru a-și procura cele 
trebuincioase tocmai la magazinele din cartierul Balta Albă sau de pe 
șoseaua Pantelimon. Ce au de spus conducerea „Tehnometal"-București 
și Comitetul executiv al Sfatului popular al raionului 23 August ? 
(De la Marin Grigore, muncitor, și Ion Rădulescu, maistru sudor la 
Uzinele .,23 August”-București),

Milioanelor de elevi din 
î-VII din țara noastră li se 
gratuit manuale. E un act de cultură 
foarte rar în lume. El ne arată eloc
vent eforturile pe care partidul și 
guvernul le fac pentru propășirea 
învățămîntului.

Manualele sînt cărțile care-i înso
țesc pe elevi familiar, timp îndelun
gat. Pentru însușirea științei și cul
turii, pentru educația estetică as
pectul artistico-grafic al acestor 
cărți este mult mai important decît 
al cărților de literatură, povești, ro
mane, poezii, deoarece imaginile din 
manual le sînt tovarăși elevilor nu 
timp de cîteva ceasuri sau zile ; 
manualul îl au în mînă mereu, în
vață după el, se uită la el îndelung, 
este cartea care le poate educa cel 
mai firesc și ochiul, dragostea pen
tru frumos.

De multe ori ne întrebăm mirați 
de ce școlarii se poartă urît cu o- 
biecte care ar trebui să le fie dragi ; 
de ce scriu cu indiferență pe co
perta manualului, îi rup foile, mîz- 
gălesc ilustrațiile, iar uneori simt 
nevoia de a îmbogăți personajele cu 
mustăți sau cu barbă. Vina, cred, 
o poartă într-o însemnată măsură 
ținuta grafică neatrăgătoare, plicti
coasă, pe care o au adesea aceste 
manuale. Eforturile care s-au depus 
la noi, în ultimii ani, pentru a îm
bunătăți conținutul manualelor cer 
eforturi corespunzătoare și în ce pri
vește calitatea prezentării lor gra
fice.

Fără îndoială, din acest punct de 
vedere se poate constata o îmbună
tățire față de situația manualelor 
din trecut. Dar aspectul grafic nu 
este încă pe măsura conținutului 
manualelor, nu-i ajută suficient în 
studiu, nu dezvoltă destul recepti
vitatea școlarilor față de tot ce este 
nou și dinamic în jurul lor. Universul 
copilului de astăzi este mult mai 
larg decît era universul nostru, în 
vremea cînd eram copii. Pentru că 
în viață au apărut o serie de as
pecte noi, pentru că atenția copi-

clasele 
asigura

lului este solicitată astăzi de atîtea 
construcții și transformări care fac 
peisajul nostru mai luminos, care 
fac lumea noastră mai încăpătoare 
pentru fantezie, pentru frumos. A- 
ceste schimbări trebuie, cred, să-și 
găsească reflectare și în imaginile 
din manuale ; or, în aceste cărți, nu 
o dată, imaginile arată bătrînicios.

Iată, de pildă, grafica hărților a 
evoluat mult în ultimii am, a găsit 
metode de a vorbi mai direct ochiu
lui. Deschizi un manual de geogra
fie (clasa VI-a) și găsești asemenea 
hărți care se pot ușor citi și fixa în 
memorie, ordonate grafic într-un chip 
categoric (pag. 3, pag. 151, de 
pildă) ; dar afli și hărți realizate ve
tust, cate obosesc privirea și împie
dică buna fixare a cunoștințelor 
(pag. 152). Ori găsești fotografii con
fuze și șterse, de pildă, un „Aspect 
din pădurea ecuatorială" (pag. 38) 
din care nu pricepi mai nimic.

în abecedare, în manualele de cla
sa I, aspectul artistico-grafic trebuie 
să se bucure de o atenție specială. 
Cu toate acestea, după părerea mea, 
ilustratorii n-au manifestat măiestrie 
în armonia formei și culorii de
senului, care trebuie să fie atrac
tivă, nu tristă și plictisitoare, așa 
cum o găsim în manualul de limba 
romînă pentru clasa I. Cu tot res
pectul pe care-1 am față de virtuo
zitatea și talentul autorilor ilustra
țiilor acestui manual, nu pot trece 
cu vederea lipsa de răspundere de 
care s-au făcut vinovați punînd în 
mîna celor mai mici școlari o carte 
submediocră din punct de vedere 
artistic. Ei au inclus imagini care 
nu au nimic sugestiv, uneori încâl
cind însăși regula elementară a pu
nerii în valoare a elementelor prin
cipale. Un copil — într-o ilustrație 
— vede pe panoul de onoare al fa
bricii fotografia tatălui său (pag. 
61). în loc să fixeze momentul în- 
tîlnirii cu această imagine și să 
se concentreze asupra esențialului, 
ilustratorii se pierd în înfățișarea 
cadrului, ne fac să-l vedem în între-

jult opera marelui scriitor. Artiști 
plastici contemporani precum C. 
Baba, Al. Ciucurencu, B. Caragea 
— pentru a da numai cîteva exem
ple— au lucrări cate ar trebui să 
fie 
azi 
de 
să 
Nu 
nuale reproduceri ale unor lucrări 
meritorii fără a se specifica numele 
autorului. Elevul trebuie învățat de 
mic să fdcă deosebire între un de
sen și o reproducere fotografică, iar 
ochiul său obișnuit să distingă ju

cunoscute de elevi ; școlarii de 
vor constitui publicul nostru 

mîine și manualele au putinta 
le deschidă gustul pentru artă, 
știu de ce se dau uneori în ma-

gime pe copil ; dar nu el este su
biectul compoziției, ci imaginea de 
pe panou a tatălui. E unul dintre 
multele exemple care se pot da în 
acest sens. La fel, culoarea, în abe
cedarul editat pentru acest an șco
lar, nu e folosită ca să sublinieze 
esențialul ; ea arată otova, de la un 
capăt la altul al cărții, 
e vorba de iarnă, vară, de 
triste sau vesele. Nimic nu „ ,__ „ . .
nant în astfel de imagini, care nu dicios. De aceea, nu mă pot împăca 
izbutesc să se imprime durabil în deloc cu unele arbitrare interpre- 
memorie. Dulcegăria monotonă și ,x'! ’
caracterul lor egal nu susțin dez
voltarea imaginației copiilor. Pe
dagogia, dealtminteri, n-ar avea de
cît de cîștigat din imagini pline de 
haz și prospețime, care să învioreze rea operei. Astfel, în manualul de 
manualele noastre ; umorul ne poa
te da, între altele, ajutor în învin
gerea dificultăților pe care le im
plică învățarea limbilor străine.

Cei care lucrează la ilustrarea 
cărților, la prezentarea lor grafică, 
cred că ar trebui să dovedească mai 
multă inventivitate și fantezie. Așa 
cum autorii textelor se preocupă să 
așeze manualele la nivelul de infor
mație științifică al epocii actuale, 
tot astfel ilustratorii pot valorifica 
ultimele cuceriri obținute în mate
rie de grafică, pentru a le pune în 
slujba însemnatelor sarcini educati
ve pe care le au cărțile școlare. 
Dar orice abatere de la realism este 
dăunătoare. Și este suficient să ar
gumentăm în această privință numai 
cu ilustrația de la lecția a doua din 
manualul de clasa a VI-a. în care, 
cu „fantezie“, ilustratorul îmbracă în 
veșmintele epocii noastre oamenii 
comunei primitive.

De asemenea, așa cum manua
lele de limba romînă cuprind pa
gini din scriitorii de seamă ai țării, 
tot astfel ele ar trebui să Includă 
mai multe reproduceri din opera ce
lor mai buni artiști ai noștri, care 
merită să fie larg cunoscute. Tex
tele din Sadoveanu ar trebui înso
țite, de pildă, de unele din ilustra
țiile de valoare pe care le-a prile-

fte că 
subiecte 
e preg-

iări grafice ale unor lucrări semnate 
de maeștrii artei noastre care, ajung 
în cărțile școlare fără o prealabilă 
preocupare a celuj care a făcut re
producerea pentru a păstra valoa-

romînă pentru clasa a IV-a, „Ciobă
nașul“ lui N. Grigorescu este re
produs într-o transpunere grafică 
foarte îndoielnică, care poate crea 
supărătoare confuzii.

în munca de ilustrare a cărților 
școlare socotesc că ar trebui atrase 
forțele cele mai capabile, care să 
elaboreze ilustrații . atrăgătoare și 
inteligente, pe măsura sarcinilor pe 
care ni le pune prezentul nostru so
cialist. Cred că ar folosi de aseme
nea inițierea unui concurs pe țară 
pentru cea mai bună machetă de 
manual școlar, pe două sau trei ca
tegorii de cărți. Cu mijloacele teh
nice care ne stau la dispoziție, pe 
aceeași hîrtie ca și pînă acum, se 
pot realizn lucrări mult mai valo
roase.

^îmbunătățirea aspectului grafic al 
cărților școlare este o problemă care 
merită și cere eforturi serioase. Grija 
pe care partidul și guvernul o arată 
învățămîntului, succesele obținute 
în îmbunătățirea conținutului ma
nualelor, sînt un imbold de a pune 
Ia îndemîna elevilor cărți școlare de 
o bună calitate artistică și grailcă, 
pe cate elevii să poată învăța cu 
bucurie, iubindu-le mai mult decît 
orice altă carte.

JULES PERAHIM
Maestru emerit al artei i

Din poșta discuției
• Consider, ca o necesitate in

cluderea în capitolul „Structura . 
atomului" din „Fizica" pentru cla
sa a Xl-a a unei, teme privind „mi- 
croparticule și antiparticule“. A- 
ceastă temă să nu se reducă la 
simpla lor enumerare, ci să arate 
și unele proprietăți caracteristice 
ale acestora, precum și unele con
cluzii științifice privind perspecti
vele de viitor în domeniul cerce
tării și folosirii energiei nucleare. 
(Prof. Ovîdiu Constantinescu, Școa
la medie nr. 4 din Brașov), '

• Credem că este necesar ca Mi
nisterul învățămîntului să urgen
teze apariția crestomației necesară 
ca material ajutător la predarea 
istoriei R. P. Romîne. Totodată 
propun să se éditeze mai multe 
planșe și albume istorice, precum 
și un nou tiraj din hărțile istorice 
tipărite mai de mult. (Prof. F. Io
nescu, Școala medie nr. 23 „D. Bo- 
lintineanu" din București).

• Modalitatea caracteristică ma
nualului de istorie a literaturii ro
mîne pentru clasa a X-a. de a 
fragmenta biografia scriitorilor și 
a introduce în acest cadru analiza 
unor opere (exemplu. Carggiale, 
Slavici ș. a.), după părerea mea nu 
este cea mai indicată, deoarece în 
felul acesta unitatea operei ră- 
mîne deficitară. Cred că ar fi mult 
mai bine ca aspectele esențiale ale 
creației unui scriitor să se spri
jine pe datele semnificative din 
biografia lui. (Prof. Paraschiva

| Leonte, Școala medie nr. 6 din 
I Constanța).
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Sărbătorirea artistului poporului 
Gheorghe Storîin.

In sala "Comedia ' a Teatrului Na
țional „L L? Caragiâle“ din Capitală 
a avut loc luni seara sărbătorirea 
artistului poporului Gheorghe Storin 
cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de viață și. a 60 de ani de activi
tate artistică.

înainte de -festivitate s-a prezen
tat un tablou din spectacolul cu 
piesa „Regele Lear" de W. Shakes
peare, . avînd în 
rolul titular pe 
maestrul Gh. Storin. 
Au luat cuvin- 
tul acad. Zaharia. 
Stancu, directorul 
Teatrului Națio
nal „I. „L. Cara- 
giale“, artistul po?. 
porului .Sică .A*, 
lexandrescu-, prim 
regizor al teatru-- 
lui, artistul popo
rului Costache 
Antoniu, rectorul 
Institutului de artă 
teatrală și cinema
tografică ■ „I. L. 
Caragiale“; ' Florin 
Piersic din partea 
tinerilor- actori și 
artistul poporului 
Radu Beligan, pre
ședintele Consiliu
lui teatrelor, din 
partea Comitetului 
de Stat pentru Cul

Scenă- ridSn•■) 
spectacolul cu 
piesa „Regele 
Lear“ de Sha-. 
kespeaxe. 'îiixtț;.

- iff - T

I N FOR
9 Luni, la . Cluj a fost prezentat 

spectacolul cu opera „Lucia de La- 
mermoor”. cu concursul sopranei Pe- 
tia Ivangva,. solistă a Operei popu
lare din Sofia..

® După recitalul prezentat săptă- 
mîna trecută, pianista franceză Mag
da Țagliaferro a fost duminică și 
luni seara solista concertelor Filar
monicii dș Stat „George Enescu”, di
rijate de artistul poporului George 
Georgescu. Artista franceză a inter
pretat-concertul. în șol major pen^u 
pian și orchestră de Maurice Ravel, 
în program au mai figurat Trei dan-

Sportivii romîni 
de tenis

In cele dinții zile ale lui aprilie, 
tenisul de masă va trăi ' o frumoasă 
sărbătoare : cea de-a 27-a ediție a 
campionatelor sale mondiale-, găz
duită anul acesta de orașul Praga. 
Se confirmă, cu acest prilej, popu
laritatea tenisului de masă pe arena 
sportivă internațională, căci numă
rul țărilor prezente la start a atins 
o citră record : 52, Iar' cel ăl coricil- 
rertților peste 700 ! Competiția va. 
avea loc in noul Palat al sporturi
lor.

Așa cum, cu ani in urmă, spor
tivii europeni urmăreau să smulgă 
celor canadieni, americani sau japo
nezi succesele mondiale in hocheiul 
pe gheată, in atletism sau nata/ie, 
in momentul de lată ei caută să 
reclștige primul loc in tenisul de 
masă, apanaj al reprezentanților Jar 
popiei șiChinei. Lupta nu se vă 
reduce doar la atil, inlrucit chiar 
din rindul țărilor asiatice au apă
rut candidați noi în întrecere : ju
cătorii coreeni și ' vietnamezi, de 
pildă. Vor fi, de asemenea; prezent! 
și sportivi sovietici, brazilieni, a- 
mericani, mai noi in acest sport, 
dar și cei maghiari, englezi, iugo
slavi, romîni ca și jucătorii (ari! 
gazdă.

V o
Două echipe studențești — Știin- 

ța-București în campionatul femi
nin și Știința-Cluj în cel masculin 
— sînt performerele etapei de vo
lei, ele învingînd experimentatele 
formații Metalul și respectiv 
SteaUâ-București.

în meciul Știința-Metalul, deși 
a fost condusă cu 2—0 la seturi, 
prima echipă a luptat cu mult cu
raj, acționînd variat și eficace la 
fileu, reușind în cele din urmă să 
obțină o victorie nescontată, ’ dar, 
după aspectul jocului, perfect me- 

tură și Artă. Vorbitorii au adus un 
omagiu călduros sărbătoritului', rele- 
vîrid meritéle sale de artist' și cetă- 
țeân.

Răspunzînd, maestrul ’Gh. Storin 
și-a exprimat recunoștința față de 
partid și guvern, care i~au prețuit 
și cinstit munca depusă pe tărîmul 
artei și a mulțumit pentru frumoa
sele cuvinte și urări adresate;

(Agerpres)

_________________
. ' ;• . .......................

MAT II
suri romînești de Theodor Rogalsk! 
și Simfonia a Vil-a în do major de 
Schubert.’

® Formația vocal-instrumentală de 
muzică ușoară „Trio de Santa
Cruz" a prezentat luni seara, în 
sala Palatului R. P. Romîne, primul 
concert în Capitală. După încă două 
concerte, în aceeași sală, în zilele de 
2 și 3 aprilie, formația va întreprin
de un turneu în orașele Sibiu, Bra
șov, Făgăraș, Tg. Jiu, Craiova, Lo- 
nea, Petrilă, Lupeni șl în alte loca
lități de pe Valea Jiului.

(Agerpres)

la „mondialele" 
de masă

După cum se știe, la ultima ediție 
a campionatelor mondiale, doar Ma
ria Alexandru și Geta Pitică. (R. P. 
Romină) au reușit, să aducă Euro
pei un titlu : la dublu femei,

La compatifia de la Praga avem 
îndreptățite speranțe tot în. probele 
feminine, unde așteptăm, ca. și la 
simplu, ca reprezentantele noastre să 
realizeze succese. Șint- înscrise pe 
lista candidatelor : M. Alexandru șb 
Ella Constdntihescui ambele cu . o 
vastă experiență de concurs și cu 
posibilități atît tehnice cit și tacti
ce. Este adevărat ■ că la -recentele 
campionate internationale ale tării 
noastre, in ciuda-unor succese, cele 
două sportive nu au satisfăcut de
plin așteptările. In- ultimele săptă
mâni, lotul feminin s-a pregătit con
știincios, făcînd să dispară unele 
lacune manifestate in jocul lor.

In privința băieților, in momentul 
de lată ei sinf decalați de cei mai 
buni jucători din lume în mod e- 
vident, dar pot învăța de la aceștia 
cu prilejul campionatelor mondiale. 
Echipa, completată cu Radu Negu- 
lescu, poale înregistra o creștere ca
litativă fată de.trecutele confruntări 
internaționale. ‘ •

EM. VALERIU

LEI
ritată. Scor 3—2 în favoarea echi
pei Știința.

Formația masculină a Științei- 
Cluj a cîștigat cu 3—1 în fața vo
leibaliștilor ' militari. învingătorii 
au prezentat o echipă omogenă, cu 
un atac foarte hotărît — în care 
Bărbuță,' Rednic, Dăbală au acțio
nat inspirat. Steaua a jucat deslî- 
nat și fără orientare.

Alte rezultate : Rapid-Progresul 
(m) 3—0 î Dina'mo București-Trac- 
torul Brașov (m) 3—1.

M. P.

Vedere exterioară a țesătoriei 
de relon „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitală. (Foto : Aperpres)

Tratative comerciale 
romîno-italiene

La Ministerul Comerțului Exterior 
au început luni discuțiile cu o dele
gație italiană pentru stabilirea liste
lor de mărfuri care vor fi livrate re
ciproc în acest an în cadrul acordu
lui comercial de durată — valabil 
pînă în 1965 — încheiat între R. P. 
Romină și Italia.

Delegația italiană este condusă de 
dl. Giovanni Luciolli, ministru ple
nipotențiar în Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei. (Agerpres)

Plenara Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor 

din R. P. Romină
Luni s-au deschis în Capitală lu

crările plenarei Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor 
(C.N.I.T.) din R. P. Romînă.

La lucrări participă tov. Isac Mar
tin, președintele C.C.S., membri ai 
Consiliului național al inginerilor și 
tehnicienilor, numeroși invitați.

Darea de seamă a Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicienilor 
privind activitatea depusă pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Conferinței 
pe țară a inginerilor și tehnicienilor 
din 13—14 iulie 1962 a fost prezen
tată de tov. prof.-univJ.C. Dinculëscu, 
președintele C.N.I.T...

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

In sprijinul formațiilor 
de artiști amatori

Comitetul regional de cultură și 
artă Dobrogea a organizat la Eforie 
un curs de 10 zile urmat de 200 de 
instructori ai formațiilor artistice 
de amatori. Cursurile sînt predate 
de specialiști de la Teatrul de stat 
și Școala populară de artă din Con
stanța. Cursanții. participă, de ase
menea, la o serie de aplicații prac
tice, privind organizarea și desfășu
rarea programelor artistice.

Meciul de șah 
Botvinnik—Petrosian
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Luni 

s-a disputat la Moscova partida a 
5-a a meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre Botvinnik și Pe
trosian. Intr-o variantă a apărării 
Grümfeld, Petrosian, cu piesele 
albe, a jucat foarte activ, reușind 
să-și creeze un avantaj pozițional 
pe care-1 păstrează și la întrerupe
re. Reamintim că scorul meciului 
este de 2,5—1,5 în favoarea lui 
Botvinnik.

In câteva rânduri
Competiția internațională de floretă 

„Cupa Giovannini” desfășurată la Bo
logna a fost ciștigată de sportivul so
vietic Sveșnikov care in turneul final a 
dispus de Courtillat (Franța), Rodoca- 
nachl (Franța) șt Jdanovici (U.R.S.S) 
totalizînd 3 victorii. Courtillat s-a cla
sat pe locul doi cu o victorie, urmat de 
Rodocanachi și Jdanovici, de asemenea, 
cu cite o victorie.

★
După prima zi în meciul de tenis In

dia-Pakistan din cadrul „Cupei Davis” 
scorul este de 2—0 în favoarea gazde
lor. Mukherjea I-a întrecut cu 3—0 pe 
Pirzada, iar Krishnan a dispus cu ace
lași scor de Qutubudin.

★
Duminică s-a disputat tradiționala 

competiție ciclistă „Turul Flandrei” 
(249 km), care a reunit la start pe așii 
sportului cu pedale din Franța, Belgia 
și Italia. A cîștigat belgianul Noel Fore 
care a realizat timpul de 6 h 08' 43”.

■k
în meci retur, contind pentru „Cupa 

Europei” la box, echipa R. P. Bulgaria 
a invins cu scorul de 7—3 selecționata 
Irlandei.

Echipa bulgară s-a calificat în semi
finale urmînd să întîlnească echipa 
U.R.S.S. în cealaltă semifinală R. P. 
Polonă va întîlni R. D. Germană.

(Agerpres)

Cuvintarea rostită de Fidel Castro la Matansas
HAVANA 1 (Agerpres).— în seara 

zilei de 30 martie în orașul Matansas 
— capitala provinciei cu același nu
me — a avut loc un mare miting la 
care au participat zeci de mii de oa
meni ai muncii pentru a afirma 
voința lor neclintită de a apăra cu- 

! ceririle revoluționare, încrederea lor 
nelimitată în Partidul Unic al Re
voluției Socialiste și în guvernul re
voluționar.

în fața participanților la miting a 
luat cuvîntul Fidel Castro, care a de
mascat planul perfid al dușmanilor 
Cubei de a transforma provincia 
Matansas într-o bază de activitate

Conqresul de la Niteroi a adoptat

Rezoluția cu privire la întărirea și coordonarea 
mișcării de solidaritate cu Cuba

RIO DE JANEIRO 1 (Agerpres).— 
După cum s-a mai anunțat, Con
gresul latino-american de solidarita
te cu Cuba a adoptat o rezoluție cu 
privire la întărirea și coordonarea 
mișcării de solidaritate cu Cuba. In 
rezoluție se arată că în fiecare țară 
a continentului latino-american tre
buie intensificată mișcarea de solida
ritate cu Cuba. Această mișcare tre
buie să fie reprezentativă și să cu
prindă toate păturile populației care 
sînt interesate în apărarea principii
lor autodeterminării și neamestecu
lui în treburile interne ale Cubei.

Poziția S. U. A. 
față tie acțiunile provocatoare ale 

contrarevoluționarilor cubani
NEW YORK 1 (Agerpres).—La 30 

martie Departamentul de Stat și Mi
nisterul Justiției din S.U.A. au dat pu
blicității o declarație cohrună în le
gătură cu poziția guvernului S.U.A. 
față de atacurile banditești ale con
trarevoluționarilor cubani împotriva 
navelor sovietice.

în această declarație guvernul a- 
merican susține că el „nu sprijină 
aceste atacuri și nu le încurajează“. 
Departamentul de Stat și Ministerul 
Justiției, r.eferindu-se la „informa
ții preliminare“, declară că atacurile 
piraterești ale contrarevoluționarilor 
cubani asupra navelor sovietice „nu 
au fost săvîrșite de pe teritoriul 
Statelor Unite“. „Cu toate acestea, se 
spune în continuare în declarație, 
Biroul federal de investigații și ser
viciul de imigrare și naturalizare în 
colaborare cu serviciul pazei de 
coastă și administrația vamală își 
intensifică cercetările“.

în declarație se dau asigurări că 
■se' vor lua toate măsurile necesare 
pentru ca „asemenea atacuri să nu 
fie săvîrșite, condușe și echipate de 
pe teritoriul S.U.A.“. Totodată, în de
clarație se exprimă din nou simpatia 
guvernului amerlcăn față de contra
revoluționarii cubani și înțelegerea 
scopurilor acestor atacuri pirate
rești.

In realitate această afirmație lasă 
liberă posibilitatea unor noi atacuri 
provocatoare ale trădătorilor poporu
lui cuban, deși la sfîrșitul declarației 
autorii ei spun că nu vor „tolera a- 
semenea acțiuni care pot provoca 
contramăsuri cu folosirea armelor, a 
căror greutate vor trebui să o su
porte forțele armate ale Statelor 
Unite“. 

„Poarta Mediteranei“
și tîrguielile

Ziarul „Ya“, folosit adesea de gu
vernanții spanioli pentru a lansa 
„baloane ^.de încercare", a propus 
recent ca Gibraltarul, aflat sub do
minație britanică, să devină o bază 
controlată în comun de Spania și 
Anglia.

Ce se ascunde, de fapt, în spa
tele acestei propuneri ? După cum 
e cunoscut, în momentul de față se 
duc discuții în problema acordurilor 
militare americano-spaniole, iar Gi
braltarul este vizat de planul de 
amplasare a submarinelor ame
ricane dotate cu 
rachete „Polaris*. 
Folosirea Gibral- 
tarului în acest 
scop ar putea fi 
făcută fără asenti
mentul Spaniei, deoarece el aparține 
Angliei. Aceasta ar dezavantaja Spa
nia în tratativele privind baza 
americană de la Rota, care se află 
la nord-vest de Gibraltar. Motivul 
pentru care diplomații spanioli lan
sează „baloanele de încercare" este 
explicat limpede de ziarul „New 
York Times“ ; acesta arată că gu
vernul S.U.A., care intenționa să fo
losească și baza de la Rota pentru 
amplasarea rachetelor „Polaris', ar 
fi renunțat la această idee, „pentru 
că nu vrea să plătească marele 
preț financiar și politic cerut de 
Spania“.

Pentru înțelegerea implicațiilor 
acestor tîrguieli merită să amintim 
cîteva date despre Gibraltar.

Ocupat de Anglia la începutul se
colului al XVIII-lea, Gibraltarul a 
fost transformat într-o fortăreață de 
prim rang, al cărei rol scade abia 
acum, în condițiile existenței arme
lor racheto-nucleare.

Cei ce au călătorit prin aceste 
locuri relatează aspecte din viața 
orașului. Astfel, de-a lungul litora
lului se înșiruie vile elegante, cufun
date în verdeață, în care locuiesc 
ofițeri britanici. în centrul orașului 
sînt străzi înguste, gălăgioase, îm
pestrițate de firme, case vecbt în 
stil arhitectonic englez șl -panlol. 
Ocupația principală a celor mai 
mulți dintre locuitorii Gibraltarulul 
(în număr de aproximativ 25 000)

NOTÀ EXTERNĂ

contrarevoluționară. Primul ministru 
a informat că guvernul revoluționar 
a mobilizat forțele necesare care au 
lichidat în dec,urs de 30 de zile toate 
bandele principale ce au acționat în 
provincie. în viitorul apropiat, a spus 
el, această provincie va fi curățită 
în întregime de bandiții contrarevo
luționari.

Fidel Castro și-a exprimat convin
gerea fermă că oamenii muncii din 
provincia Matansas vor ține și mai 
sus steagul revoluției socialiste. 
Aceste cuvinte ale primului ministru 
au fost întîmpinate cu ovații prelun
gite.

In rezoluție se subliniază, de ase
menea, necesitatea creării unui co
mitet latino-american de solidaritate 
cu Cuba, care nu va conduce activi
tatea mișcărilor de solidaritate cu 
Cuba din fiecare țară, ci va face le
gătura între ele și, în măsura în 
care este posibil, va coordona acțiu
nile lor.

Rezoluția propune organizarea de 
demonstrații de solidaritate cu Cuba 
în țările Americii și ale întregii lumi 
în perioada 19-26 aprilie și 15-30 iu
lie a.c. Rezoluția propune organiza
rea de întîlniri naționale și regiona
le de solidaritate cu Cuba, precum 
și convocarea celui de-al doilea Con
gres latino-american de solidaritate 
cu Cuba, la o dată care Va fi stabi
lită ulterior.

MUNTELE DE APATITĂ
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Muntele Rasvumcierr, din peninsu
la Kola (U.R.S.S.), înalt de 1 000 m, 
este alcătuit în întregime din apati
tă, ale cărei rezerve sînt evaluate la 
milioane de metri cubi. Dar clima 
aspră a peninsulei îngreuna mult ex
tragerea acestui minereu. Pentru a 
rezolva problema extracției apatitei, 
specialiștii sovietici au hotărît să 
străpungă talpa muntelui printr-un 
tunel și să se tragă spre el jgheaburi 
prin care să se scurgă minereul de 
apatită. In prezent este terminată 
prima parte a tunelului, în lungime 
de 2 700 m și înălțime de 7. m.

Constructorii au început să lucreze 
la a doua parte a tunelului. Cînd tot 
tunelul Rasvumcierr va fi terminat, 
el va fi una din cele mai mari con
strucții de acest gen : va avea lun
gimea de peste 7 km. Prin acest tu
nel se vor transporta anual 2 500 000 
tone de minereu.

VICTIME
ALE VĂRSATULUI NEGRU

Consiliul municipal al orașului Dakka 
(capitala Pakistanului da esf) a anunțat 
că în cursul lunii martie în oraș au 
murii de vărsat negru 850 de oameni 
— relatează agenjia United Press In
ternational.

PE BAZA UNEI LEGI HITLERISTE

Un cofetar din Dillingen (Saar, R.F.
Germană), a cărui fiică în vîrstă de 11 
ani este internată la o școală din

franchiste
este legată de deservirea garnizoa
nei militare al cărei efectiv este în 
creștere. Spre deosebire de trecut, 
britanicii sînt acum nevoiți să îm
partă această bază cu americanii, a 
căror prezență este acolo deosebit 
de activă.

în ce-i privește pe băștinași — 
spanioli și urmași ai genovezilor — 
aceștia s-au pomenit într-o totală 
subordonare față de ocupanți. în 
administrația civilă nu li se încre
dințează nici un fel de posturi de 
oarecare importanță. Cît despre spa

niolii din orașul 
apropiat, La Li
nea, aceștia pot 
să vină în Gibral
tar numai cu per
mise speciale ; a- 

junși acolo, ei nu sînt angajați decît 
ca hamali, oameni de serviciu, bar
cagii.

Deoarece Gibraltarul nu mai are 
aceeași importanță strategică, An
glia vrea să-i dea și o altă între
buințare. Este vorba, după cum 
■se anunța într-o știre recentă, 
de a transforma acest oraș în- 
tr-un centru de turism „prevăzut 
cu toate atracțiile pentru vileglatu- 
riștii străini". Dar punerea în prac
tică a acestui plan ar face o concu
rență serioasă turismului spaniol. 
Ziarele franchiste au șl început să 
critice planul de „transformare a Gi- 
braltarului într-un cabaret interna
țional“, iar pe cale diplomatică se 
întreprind acțiuni menite a împiedi
ca crearea unui asemenea centru 
de turism.

După cum se știe, economia spa
niolă cunoaște serioase dificultăți. 
Scăderea puterii de cumpărare a 
maselor de oameni al muncii, defi
citul crescînd al balanței comerciale 
au un efect dezastruos asupra eco
nomiei franchiste. în aceste condiții, 
și ținînd seama de interesul mani
festat de liderii blocului nord-atlan- 
tic față de bazele din Spania în ca
drul noului plan de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
guvernanții de la Madrid încearcă 
să stoarcă toate avantajele, mate
riale și politice, posibile, în speran
ța că astfel și-ar putea întări pozi
țiile șubrede.

I. ALEXANDRESCU

Plenara C, C. 
al P. C. din Finlanda

HELSINKI 1 (Agerpres). — La 30 
și 31 martie a avut loc la Helsinki 

I Plenara Comitetului Central al Par- 
I tidului Comunist din Finlanda. 
! După cum relatează ziarul „Kansan 

Uutiset", în cadrul plenarei au fost 
examinate problemele legate de pre
gătirea Congresului al XIII-lea al 
partidului, care se va deschide la 12 
aprilie.

OBȚINÎND SATISFACEREA UNOR REVENDICĂRI

new-yorkezi au reluat lucrul
NEW YORK 1 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că du
minică a luat sfîrșit cea mai lungă 
grevă a tipografilor și altor munci
tori de la ziarele din New York. 
Pentru prima oară după 114 zile, 
ziarele new-yorkeze au putut apărea 
duminică seara. Adunarea generală 
a membrilor sindicatului zincografi
lor — ultimul sindicat caro ,a parti
cipai la grevă — a aprobat condi
țiile contractului elaborat în cadrul 
tratativelor dintre reprezentanții a- 
cestui sindicat și editorii de ziare.

Ca și ceilalți lucrători de la zia
rele din New York, zincoqrafii au 
obținut satisfacerea unor revendi
cări. Astfel, le va fi majorat sala
riul și va fi redusă, într-o oarecare 
măsură, săptămîna de lucru. în con
tractul tipografilor sînt prevăzute 
anumite garanții împotriva conce
dierilor, ca urmare a introducerii au
tomatizării. Zincoqrafii și stereoti- 
piștii vor avea o săptămînă de con
cediu în plus. Greviștii au obținut, 
de asemenea, satisfacerea revendi
cărilor cu privire la același termen 
de valabilitate a contractelor înche

Bouzouville (Franța), a fost convocat 
la comisariatul de poliție. Acolo, au
toritățile vest-germane i-aji aclus la 
cunoștință că va fi amendat dacă 
nu-și retrage copilul din școala fran
ceză pentru a-1 înscrie într-una ger
mană. Pentru aceasta au fost invo
cate... prevederile unei legi hitleriste 
din 1938 care interzicea germanilor 
să frecventeze școli străine.

CHOMBE Șl CINEMATOGRAFIA

După cum anunță ziarul italian 
„II Giorno“, Moise Chombe, cunos
cuta marionetă colonialistă, va debu
ta în cinematografie. Nu ca actor 
în roluri adecvate de criminal, ci 
ca... producător de filme. Cu banii 
jefuiți în Katanga și- depuși la băn
cile din'Elveția, Chombe și-a asigu
rat capitalul inițial necesar.

Intenția-lui:■ este să realizeze un

Două fetițe
din Caracas
(Venezuela), lo-
cuind într-un
cartier de „ran-
citos" — co
cioabe diri ta-
blă și carton
gudronat —
cară apă de la
mari distanțe
din cauza lipsei
de canalizare.
In asemenea
condiții trăiesc
300 000 de lo-
cuitori ai ca-
pitalei Vene-
zuelei.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne: Cavalerul rozelor— (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Intll- 
nire cu dragostea — (orele 19,30). Tea
trul Național ,,I. L. Caragiale“ (Sala Co
media): Vizita bătrînei doamne — (orele 
15); Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Siciliana — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru): Antoniu 
șt Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Scandaloasa legătură dintre dom
nul Kettle și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio): Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șt copii (Sala C. Miile) : 
Logodnicul de profesie so însoară — (o- 
rele 20). (Sala Libertatea): Misterul ciz
mei — (orele 10). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuleștl: Antigona șl ceilalți — 
(orele 15); Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de Stat ? 
Cu cîntec spre stele — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Victoriei): Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cln- 
tece și dansuri al C.C.S.: Visuri îndrăz
nețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30, 14;. 16,30; 19; 21,15). Re
belul: rulează la cinematografele Repu
blica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 21), I. C. Fri
mu (9,30; 11.45; 14; 16,30, 18.45, 21,15), G. 
C'oșbuc (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Omul merge după soare: rulează la ci
nematografele Magheru (10; 12; 15; 17, 19; 
21), Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18 30; 20,30). Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Un erou în papuci : București (9; 11, 13; 
15; 17; 19; 21), Gh, Doja (9; 11.30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Ștefan cel Mare (10; 12, 15; 17, 
19; 21), 1 Mal (10, 12,30; 15; 17,30; 20).
Noapte necruțătoare: Elena Pavel (10:12; 
15; 17; 19, 21), 23 August (10; 12; 14,15;
16,30; 18 45; 21), Alex. Sahla (10; 12; 15, 17; 
19; 21). Povestea anilor înflăcărați — ci
nemascop: Lumina (rulează în continua
re de Ia orele 10 pînă la orele 14, după- 
amiază 16, 18,15: 20,30). Bunica Sabella : 
Central (9,45; 12; 14,15, 16,30; 18,45, 21). 
Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentaro rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. Partea ta de 
vină: rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (16i 18,15, 20,30). Dosarul furat: ru
lează la cinematografele Alex, Popov (In 
continuare de la orele 9,30 pînă la o- 
rele 21). Moșilor (16; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18i 20). Omul amfible: 8 Mar
tie (16; 18,15, 20,30). Camelia: rulează la 
cinematograful Olga Bancic (15; 17, 19; 
21), Clinele sălbatic Dingo: Drumul Se
rii (16; 18; 20). Cartouche — cinemascop: 
30 Decembrie (11,30; 15; 17, 19, 21). Șapte

O declarație a C. C. 
ai P. C. din Columbia

BOGOTA 1 (Agerpres). — Comi
tetul Central Executiv al P.C. din 
Columbia a dat publicității o decla
rație cu privire la situația politică 
din țară. în declarație se arată că 

! autoritățile intensifică măsurile îm- 
[ potriva libertăților sociale și dreptu- 
I rilor constituționale, ceea ce pro- 
I voacă creșterea nemulțumirii oame- 
I nilor muncii.

iate de diferite sindicate ale lucră
torilor din presă cu editorii. Aceasta 
înseamnă că pe viitor, la elaborarea 
prevederilor noilor contracte, toți' 
lucrătorii de la ziarele din New 
York vor avea posibilitatea de a se 
ridica în front unit în sprijinul re
vendicărilor lor.

După cum se știe, marea grevă a 
tipografilor a început la 8 decembrie 
anul trecut cînd tipografii de la pa
tru dintre principalele ziare din New 
York au încetat lucrul. Apoi s-au 
alăturat grevei tipografii de la alte 
5 ziare, precum și alte categorii de 
muncitori. Aproape 20 000 de munci
tori au părăsit tipografiile, parali- 
zînd astfel activitatea celor mai mari 
ziare din New York.

După cum relatează agențiile de 
presă, patronii principalelor ziare 
intenționează să satisfacă unele din 
revendicările tipografilor nu pe 
seama profiturilor uriașe pe care le 
realizează, ci pe seama cititorilor. 
Astfel, direcțiile ziarelor „New York 
Times“ și „New York Herald Tri
bune“ au anunțat sporirea prețului 
ziarelor.

film a cărui acțiune se petrece în 
Africa. Ziarul amintit arată că dacă 
această încercare va fi încununată 
de succes, marioneta katangheză 
s-ar putea decide să se stabilească 
definitiv în Europa.

50 DE ZILE PRIZONIERI
Al GHEȚURILOR

O tînără americană și pilotul unul 
avion-taxi au fost timp de 50 de zile 
prizonieri ai ghețurilor in „Marele 
Nord“, la limita dintre Alaska și Ca
nada. în momentul cînd au fost des- 
coperiți, proviziile erau terminate șl 
cei doi se „hrăneau“ doar cu ză
padă. în primele zile din februarie, 
avionul lor se prăbușise pe coasta 
unui munte care domină fluviul Yu
kon. Cei doi rătăciți nu știau că un 
cătun se afla la numai 12 km de lo
cul ațerizăiii forțate.

dădace : rulează la cinematografele Au
rel Vlaicu (16; 18; 20), Iile Pintllie (16;
18.15, 20,30). Mirajul : Cultural (16; 18i
20). Divorț italian : rulează la cinemato
grafele C-tln David (10; 16; 18,15; 20,30), G. 
Bacovia (15; 17; 19; 21). Vacanță la mare 
— cinemascop: Miorița (9.45; 11.30; 13 ;
15,15; 17; 19; 21). B. Delavrancea (11; 16; 18; 
20), înfrățirea între popoare (10; 16; 18| 
20). Contele de Monte Cristo — cinema
scop (ambele serii): M. Eminescu (11, 15,30, 
19). Kașmir — cinemascop : Popular <16, 
18,15; 20,30). Balada linșărilor: T. Vladi
mirescu (15; 17; 19; 20,45), Munca (16,
18.15, 20 30). Meșter la toate: Arta (14,30;
16,30, 18,30; 20.30). Rîul șl moartea: Fla
căra (15, 17, 19, 21). Așa se fac cancelarii: 
G-rivlța (10; 12; 16; 18; 20). Festivalul
Chaplin: V. Roaltă (9, 11,15, 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45). Baronul Münchhausen: Uni
rea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 Universita
tea tehnică la televiziune. 19,00 — Jur
nalul televlzluntl. 19.15 — Emisiunea pen
tru copil. 19,35 — Transmisiune de Ia Tea. 
trul de stat de operetă : „Intilnire cu 
dragostea", de Nicolae Klrculescu. artist 
emerit. In pauze : Emisiune de știință. 
Șah. In încheiere ; Buletin de știri.

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

cerul variabil, mai mult acoperit în 
sudul șl estul țării șl schimbător în cele
lalte regiuni. Au căzut precipitații sub 
formă de ploaie în sudul țării șl sub 
formă de lapovlță și ninsoare în Mol
dova. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit cu intensificări pînă la tare în Banat, 
cîmpia Dunării și Dobrogea, predomi- 
nînd din est șl nord-est. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 14 grade la 
Lugoj și Gurahonț și minus 1 grad la 
Avrămenl șl Salcea-Suceava. In Bucu
rești : vremea a fost umedă șl rece, cu 
cerul acoperit. A plouat Intermitent. Vîn
tul a suflat cu intensificări pînă la tare 
din nord-est. Temperatura maximă :■ 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 aprilie. In țara : Vreme în general 
umedă, cu cerul mal mult acoperit în 
jumătatea de est a țării, unde vor con
tinua să cadă precipitații. In rest, cer 
schimbător și averse locale de ploaie. 
Vînt potrivit din sectorul estic, cu Inten
sificări în sud-estul țării. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între zero la 10 grade, mal ridicate în 
sud-vest. In București : Vreme umedă 
cu cerul mal mult acoperit. Vor continua 
să cadă precipitații sub formă de ploaie. 
In cursul zilei cerul devine schimbător. 
Temperatura în general staționară
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Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

Greva minerilor franceziPrezențe romînești 
peste hotare

Ciocniri armate in capitala Siriei

' GENEVA 1 — De la trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga :

La 1 aprilie a avut loc la Palatul 
Națiunilor din Geneva cea de-a 
116-a ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, prezidată 
de d-na Mirdal (Suedia), în cadrul 
căreia au fost discutate probleme 
referitoare la încetarea experiențe
lor nucleare.

Reprezentantul R. P. Polone, M. 
Blusztajn, a arătat, printre altele, că 
numărul mare de inspecții la fața 
locului cerut de puterile occidentale 
pentru a se verifica îndeplinirea a- 
cordului de încetare a experiențelor 
nucleare nu are un fundament știin
țific ci are la bază motive de ordin 
politic. Acceptarea numărului de 
inspecții cerut de puterile occiden
tale ar duce la o serioasă îngrădire 
a suveranității statelor.

Reprezentantul S.U.A., Stelle, a 
insistat din nou asupra discutării 
detaliilor de ordin tehnic privind 
controlul și numărul mare de inspec
ții la fața locului. El a prezentat un 
memorandum în 
poziția puterilor 
blema încetării 
arma nucleară.

Semion Țarapkin, șeful delegației 
sovietice, a arătat că din dorința de 
a urni din loc tratativele Uniunea 
Sovietică a manifestat bunăvoință 
acceptînd un număr de inspecții la 
fața locului. Elementele de control 
cu care Uniunea Sovietică s-a decla
rat de acord sînt pe deplin sufi
ciente pentru a asigura funcționarea 
unui tratat privind încetarea expe
riențelor nucleare. S.U.A., a spus Ța- 
rapkin, continuă însă să insiste asu
pra discutării unor elemente de de-

care este repetată 
occidentale în pro- 

experientelor cu

taliu privind controlul, care în lipsa 
unui acord de principiu nu înseamnă 
altceva decît pierdere de timp. El a 
arătat în încheiere că argumentele, 
așa-zise științifice, ale S.U.A. în ia- : 
voarea unui număr mare de inspec- i 
ții la fața locului sînt neîntemeiate.

In problema sistemului de control 
pe care îl preconizează puterile oc
cidentale — problemă tratată de I 
S. Țarapkin și alți delegați — se mai 
poate obiecta din alt punct de ve- j 
dere.

Astfel, în ședința trecută a Co- I 
mitetului celor 18, răspunzînd unor 
afirmații neclare ale reprezentantului 
Italiei, Cavaletti, privitoare la orga
nul de control al dezarmării, șeful de
legației R. P. Romîne, George Maco- 
vescu, a subliniat : „Viitoarele noas
tre aranjamente cu privire la dezar

mare trebuie să se bazeze pe prin
cipiile Cartei O.N.U. și în nici un caz 
pe principiile unui organ internațio
nal cu caracter supranational care 
ar limita suveranitatea statelor. Aș fi 
foarte recunoscător dacă reprezen
tantul Italiei ar putea să ne explice 
dacă el se pronunță pentru princi
piile Cartei O.N.U. sau dacă se pro
nunță pentru noi organe internațio
nale care ar ignora și ai limita prin
cipiile suveranității statelor".

Reprezentanții Angliei și Italiei au 
susținut poziția S.U.A. în problema 
interzicerii experiențelor cu arma 
nucleară.

Șeful deleqației R. P. Bulgaria, Ta- 
rabanov, a arătat că înainte de a se 
discuta elementele de natură tehnică 
privind controlul este necesar să se 
realizeze o înțelegere privind numă
rul inspecțiilor anuale la fața locu
lui.

HAVANA. Ziarul „Noticias de 
Hoy” a publicat la 1 aprilie un 
articol biografic și o culegere de 
versuri ale lui Tudor Arghezi. 
Biografia, scrisă de Manuel Ser
rano Perez, amintește aspecte
le cele mai importante ale 
vieții poetului pe care autorul îl 
califică „un tînăr de 82 de ani”, 
dată fiind vigoarea și fermitatea 
ideilor sale, puternic inspirate din 
creația poporului romîn. Poeziile 
publicate sînt extrase dintr-o cu
legere de versuri ale lui Tudor 
Arghezi traduse în limba spaniolă 
de poeții Rafael Alberti și Maria 
Teresa Leon.

★

RABAT. Radiodifuziunea maro
cană a transmis la 31 martie suita 
„Impresii din copilărie" de George 
Enescu. Cu acest prilej, criticul ma
rocan Jacques Warnant a vorbit 
despre viața și opera marelui 
compozitor romîn.

I
I
I

PARIS 1 (Agerpres). — „Greva ce
lor peste 200 000 de mineri francezi 
a intrat luni în cea de-a doua lună 
de la declanșarea ei fără nici o 
perspectivă de reglementare" — 
scrie agenția France Presse.

Față de manevrele autorităților de 
tergiversare a tratativelor cu repre
zentanții greviștilor, cele trei mari 
centrale sindicale franceze au dat 
publicității un comunicat în care 
reînnoiesc consemnul de grevă și su
bliniază că încercările autorităților 
de a-i eonstrînge pe muncitori să 
reia lucrul vor eșua și pe viitor.

Hotărîrea fermă a greviștilor de a 
lupta pînă la capăt a făcut necesare 
noi măsuri organizatorice. Luni di
mineața numărul membrilor piche
telor care staționează la intrarea în 
mine și care de obicei erau formate 
din cinci sau zece persoane a cres
cut la 50 pînă la 100 persoane. în 
componența pichetelor se află și 
numeroase femei.

„în timp ce continuă greva mi
nerilor, subliniază corespondentul a- 
genției Reuter, în Franța începe o

nouă săptămînă de neliniște socială 
și se prevăd noi greve-surpriză de 
avertisment în rețelele de gaz și elec
tricitate". Luni dimineața salariații 
societății de autobuze din Paris, care 
revendică majorarea salariilor, au 
declarat grevă. Ca urmare a grevei, 
transporturile din Paris și suburbii 
au fost aproape în întregime parali
zate.

Lupta revendicativă a peste 50 000 
de metalurgiști de la șantierele na
vale de pe coasta Atlanticului a fost 
încununată de succes. Ei au obținut 
prelungirea duratei concediului plă
tit

DAMASC 1 (Agerpres). — Agenfia 
United Press International transmite că 
luni dimineaja au izbucnit în diferite 
puncte ale capitalei siriene ciocniri ar
mate între adepfi ai președintelui 
R.A.U., Nasser, care se pronunfă pentru 
reunificarea imediată a Siriei cu Egip
tul, și adepfi ai partidului nationalist 
arab Baas. Agenția France Presse citea
ză declarațiile unor persoane care au 
sosit la Beirut, venind din Damasc, din 
care reiese că în capitala siriană au 
fost auzite vii schimburi de focuri. Po
trivit acestor persoane, la Damasc dom
nește o mare efervescentă.

Postul de radio Damasc a anunfat 
hotărîrea Ministerului de Interne al Si
riei de a introduce în capitala fării res
tricții de circulație. Aceste restricții sînt 
în vigoare 18 din 24 de ore. Agenfia 
United Press International subliniază că 
restricțiile de circulafie au caracter 
de stare excepțională și că oricine în
calcă dispozițiile autorităților poate fi 
împușcat pe loc. Postul de radio Da
masc a indicat, de asemenea, că prin-

fr-un decret al „Consiliului national al 
revoluției" generalul Amin El Hafez, 
ministrul de interne, a fost numit gu
vernator militar general adjunct al tă
rii, fiind investit cu toate puterile pre
văzute de legea marțială.

Comunicatul comun 
irakiano-algerian

BAGDAD 1 (Agerpres). — La 
Bagdad a fost dat publicității co
municatul comun algeriano-irakian

Cele două țări s-au pronunțat pen
tru unitatea statelor arabe în vede
rea realizării unei „societăți arabe 
unite".

Cele două părți au condamnat 
folosirea de către guvernul fran
cez a teritoriului algerian ca po
ligon pentru experimentarea armei 
nucleare și au confirmat necesita
tea de a se aduce modificări acor
durilor de la Evian, în conformitate 
cu respectarea suveranității și in
dependenței Algeriei.

In luna mai la Paris — o mare manifestare pentru pace

Statele generale pentru dezarmare
PARIS 1 (Agerpres). — Din ini

țiativa Mișcării pentru pace din 
Franța a fost convocată pentru luna 
mai la Paris o mare manifestație în 
favoarea păcii. Este vorba de o ma
re adunare, denumită „Statele gene
rale pentru dezarmare“, care va 
avea loc la 19 mai în capitala Fran
ței, și la care vor participa mii de 
delegați din întreaga țară, repre
zentând păturile cele mai largi ale 
opiniei publice. De pe acum au loc, 
în diferite regiuni ale țării, adunări 
și manifestații în cadrul cărora 
membri ai sindicatelor, foști comba
tanți, reprezentante ale organizații
lor de femei, tineri, intelectuali, aleg 
reprezentanții lor pentru această 
manifestare.

André Souquière, secretar general 
al Consiliului Național al Păcii din 
Franța, a acordat săptămînalului 
„L’Humanité Dimanche" un interviu 
în care a subliniat că țelul „statelor 
generale pentru dezarmare“ este de 
a uni pe toți cei ce consideră că 
dezarmarea este dezideratul epocii 
noastre și intenționează să lupte 
pentru a-l realiza Pe o bază elabo
rată în comun.

André Souquière a condamnat 
politica cursei înarmărilor nucleare 
promovată de guvernul francez. 
Este absolut evident, a declarat el, 
că refuzul guvernului de a majora 
salariile oamenilor muncii este o ur
mare a uriașelor cheltuieli pentru 
crearea „forței atomice de șoc".
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Acțiunea „Pîine belgiană pentru minerii francezi". Camioane încăr
cate cu pîine colectată de muncitorii din provincia Hainaut (Belgia) trec 
frontiera franceză Ia Baisieux, îndreptindu-se spre bazinul minier Lo
rena. Muncitorii belgieni își exprimă în felul acesta solidaritatea cu 
minerii francezi în grevă.

Reprezentanți de vază ai cercurilor
de afaceri din Anglia au sosit la Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 31 
martie a sosit la Moscova John Mayer, 
președintele 
glo-soviefice < 
un grup de 
cercurilor de 
nie.

John Mayer a declarat unui 
pondent al agenfiei TASS că 
bucuros că a venit la Moscova pentru 
a contribui la dezvoltarea în continua
re a comerjului anglo-sovietic. Sînfem

Camerei de corner) an
din Londra, împreună cu 
reprezenfan|i de vază ai 
afaceri din Marea Brita-

cores- 
este

gata, a spus el, să ne întîl- 
nim cu ce' care ar dori să discute cu 
noi problemele dezvoltării comerțului 
între fările 
cu U.R.S.S. 
acest lucru 
deoarece
mărfurPe pe care ni le livrează Uniu
nea Sov.et că și sperăm că mărfurile 
noastre se bucură de aceeași 
laritate în U.R.S.S.

noastre. în Anglia comerțul 
trezește un viu interes. Și 
este cîf se poate de firesc 
noi sînfem mulțumiți de

popu-

99

„Sărăcie în mijlocul bogăjiei — a- 
ceasta este trista și izbitoarea anoma
lie a șomajului 
scrie 
amplu 
S.U.A.
sută (pe sezon) din brafele de muncă 
nu au de lucru“. (Statisticile sindicale 
dau cifre și mai mari cu 
maj n.r.) .

Cel pufin una din 5 
scrise pe listele brațelor 
arată revista — vor șoma 
rioadă oarecare a acestui an. 
pufin al|i 2,6 milioane muncitori 
trebui să se limiteze doar la angajamen
te partiale deoarece slujbe cu orar com
plet nu se găsesc. Cel pufin unul din 
fiecare 11 muncitori în 30 din cele 
mai mari orașe ale fării vor continua să 
bată străzile în căutarea unei slujbe 
pe care nu o vor găsi. Și nicăieri 
paradoxul nu va fi mai pronunfat de
cît în rîndurile șomerilor, unde cel 
pufin 5 milioane de persoane vor șo
ma timp de 15 săptămîni sau, foarte 
probabil, chiar mai mult. Jumătate 
dintre aceștia sînt singurii din familie 
care cîștigă o pîine.

Toate acestea reprezintă ceea ce 
președintele Kennedy numește „pro
blema noastră economică nr. 1“ și a- 
ceasfă problemă se agravează pe zi ce 
trece...

Noi muncitori au invadat piafa 
muncii. Creșterea numărului de brafe 
de muncă este de 21 la sută de la cel 
de-a' doilea război mondial fată de o

în Statele Unite“ — 
„NEWSWEEK“ înfr-un 

din
revista

articol despre șomajul
„4,9 milioane de șomeri; 6,1 la

privire la șo-

persoane în
de muncă — 

înfr-o pe- 
Cel
vor

Răsfoind presa străină

creștere a numărului slujbelor de nu
mai 17 la sută. Iar acum numărul bra
țelor de muncă crește și mai repede, 
în urmă cu doi ani, 2,6 milioane 
americani ajunseseră la vîrsta de 
ani; în următorii doi ani, încă 
milioane vor atinge această vîrsfă.

Less Bounce

anual 1,5 mi-

de
18

3,8
Iar

Fou' limes Since ’he war. business has bounced 

bock from recession —but each lime unemploy 
meni was left ai o higher level than before 

The post recession lobless percentages

După fiecare din cele patru rece
siuni din perioada postbelică — 
se arată în graficul de mai sus pu
blicat de „Newsweek“ — șomajul a 
atins un nivel tot mai ridicat.

automatizarea va reduce 
lioane de posturi.

Un importator din San 
exprimat astfel despre 
avut șomaj cronic în trecut. îl avem și 
acuma... Șomajul va dăinui și noi va 
trebui să trăim cu el".

în continuare, revista arată că, în 
ciuda ajutorului de șomaj, „un lucru 
rămine neschimbat: disperarea mili
oanelor de muncitori dornici de a 
munci dar care nu găsesc de lucru".

Potrivit ultimelor statistici guverna
mentale — scrie „Newsweek" — 2,2 
milioane de muncitori șomează de a- 
fîta timp încît au epuizat toate aju
toarele de șomaj — și numărul aces
tor șomeri crește cu 40 000 pe săptă
mînă. Jn afară de ei, mai sînt milioane 
care nu au putut obfine îndemnizafia 
de șomaj sau care nu au mai ajuns 
să muncească niciodată. Greutatea a- 
cestei poveri (șomajul — n.r.) cade pe 
umerii acelora care sînt în mai mică 
măsură capabili să o poarte — tinerii, 
bătrînii, negrii, oamenii a căror califi
care a fost depășită sau care nu au 
calificare deloc, cei care trăiesc în re
giunile de depresiune, femeile fără 
nici o calificare, văduve sau divorfate, 
care trebuie să muncească din greu 
pentru a se înfrefine pe ele și pe copiii 
lor. Aceasta este, după cum s-a ex
primat Wirlz, ministrul muncii, „trage
dia umană a unei vieji fără 
șansă".

Francisco s-a 
șomaj: „Am

După cum s-a anunțat, forțele ar
mate guatemaleze l-au răsturnat 
duminică pe dictatorul Ydigoras 
Fuentes, puterea fiind preluată de 
o juntă mîlitară, în fruntea căreia 
se află ministrul de război Enrique 
Peralta Azurdia.

Fuentes a plecat în Nicaraqua, pe 
bordul unui avion militar. Un comu
nicat oficial al juntei anunță că A- 
zurdia cumulează „funcțiile execu
tive și legislative“ în țară. Agențiile 
de presă informează că el a condus 
personal, în ultima vreme, represiu
nile împotriva forțelor patriotice 
guatemaleze.

Desfășurată după un tipic devenit 
tradițional (stare excepțională, sus
pendarea constituției, mașini blinda
te patrulînd pe străzile capitalei 
etc.), lovitura de stat din această 
țară latino-americană s-a produs la 
numai zece zile după conferința de 
la San José a președinților din ță
rile Americii Centrale și S.U.A.

La această conferință s-a făcut 
destulă zarvă în jurul unei pretinse 
„subversiuni“ din afară care, chi
purile, ar amenința țările din Ame
rica Centrală. De aici, afirmau ora
torii, decurge „necesitatea" 
coaliții care să aibă sprijinul 
al S.U.A. în realitate însă era 
de hotărîrea S.U.A. de a-și 
controlul economic, politic și militar 
asupra țărilor din America Centrală,

de a menține regimurile șubrede din 
aceste țări și de a le atrage în di
verse planuri anțicubane. Trebuie 
spus că Fuentes s-a remarcat și cu 
acel prilej drept unul din cei mai 
înfocați protagoniști ai măsurilor 
împotriva Cubei.

La San José n-au putut fi ocolite 
însă problemele economice reale ale 
Ameiîcii Centrale. însuși președin
tele Kennedy a vorbit, în discursul 
său, despre „mizeria și ignoranța“ 
în care se zbat popoarele acestor

COMENTARIUL ZILEI

că numai după cîteva 
dintre șefii statelor re
ia San José este răs- 
armată. Lovitura de stat 

în

unei 
masiv 
vorba 
întări

țări și despre faptul că guvernele 
respective vor trebui să acționeze 
pentru lichidarea acestor realități 
sumbre.

Și iată 
zile, unul 
prezentate 
turnat de
s-a produs tocmai în momentul 
care în țară aveau loc puternice ac
țiuni ale forțelor patriotice împotri
va regimului corupt, culminînd cu 
desfășurarea în anumite regiuni a 
unor acțiuni ale partizanilor.

într-o declarație a Departamentu
lui de stat american se arată că 
lovitura din Guatemala „n-a consti
tuit o surpriză pentru S.U.A.“. Nu 
poate fi într-adevăr vorba de o „sur

priză“, cînd de mulți ani a devenit 
o obișnuință metoda schimbării u- 
rior dictatori compromiși cu dictaturi 
militare și mai reăcționare, menite 
să țină în frîu, prin crunte măsuri 
de represiune, acțiunile tot mai e- 
nergice ale maselor pentru satisfa
cerea aspirațiilor lor de progres 
și libertate. Evenimentele din Gua
temala ilustrează cu prisosință acest 
lucru.

Poporul guatemalez nu are nici un 
motiv să-l regrete pe fostul dictator, 
de pe urma căruia în ultimii șase 
ani n-a avut parte decît de sufe
rințe. Dar se pune întrebarea : ce-i 
oferă noii guvernanți ? în această 
direcție, sînt revelatoare învinuirile 
pe care junta i le aduce lui Fuen
tes. în primul rînd, fostului ti
ran i se reproșează că n-a fost în 
stare să stăvilească avînful luptei 
de eliberare din țară. în consecință, 
după cum au și anunțat, Azurdia și 
acoliții săi plănuiesc să dezlănțuie o 
prigoană și mai ciuntă împotriva 
patrioților, lucru confirmat de altfel 
de primele măsuri ale juntei.

De mai mulți ani, în Guatemala 
are loc un adevărat carusel al dic
tatorilor. După ce, în 1954, guvernul 
democrat al președintelui Arbenz a 
fost răsturnat de forțe mercenare 
finanțate de trustul nprd-american 
„United Fruit“, la cîrma acestei 
țăti s-au perindat tirani care n-au 
făcut decît sâ

G. L.

orașului Ham- 
U.C.D. a întru- 

sută

0 nouă înfrîngere în alegeri a U.C.D.

Infirmul monopolist...

(Desen de V. TIMOC)

Luna de lupta
pentru eliberarea Okinawei

Duminică au avut 
loc alegeri pentru par
lamentul landului Re- 
nania-Palatinat (R. F. 
Germană), considerat 
drept o „fortăreață” a 
partidului cancelarului 
Adenauer — Uni
unea creștin-democra- 
tă (U.C.D.). Rezultatele 
n-au mai confirmat in
să vechea situație. Din 
cele 100 de mandate, 
Uniunii creștin-demo- 
crate i-au revenit 46 
(fată de 52 în vechiul 
parlament), 43 — Par
tidului social-democrat 
(față de 37) și 11 Parti
dului liber-democrat 
(fată de 10).

„Continuă să se con
firme tendința — men- puta/ilor _ din Berlinul 
ționează agenția Reu
ter — care s-a mani
festat la cele cinci a- 
legeri de land din ul
timul an și jumătate, 
în care fără excepție,

partidul creștin-demo- 
crat a pierdut un nu
măr important de vo
turi”.

Intr-adevăr, în iulie 
1962, cînd au avut loc 
alegerile pentru paila- 
mentui landului Rena- 
nia de nord-Vestfalia, 
U.C.D. a pierdut 8 
locuri și, odată cu a- 
ceasta, majoritatea ab
solută pe care o defi
nea. In noiembrie '9Ô2, 
cu prilejul alegerilor 
pentru parlamentul 
landului Hessen, U.C.D. 
a fost nevoită să ce
deze 4 locuri.

Semnificative sînt și 
rezultatele recentelor 
alegeri pentru Aduna
rea orășenească a de-

occidental (februarie 
1963). In comparație 
cu ultimele alegeri, nu
mărul voturilor întru
nite de U.C.D. a lost 
mai mic cu 8,8 la sută. 
Și în alegerile pentru

Dîela 
burg, 
nit doar 29,9 la 
din voturi, fată de 57,4 
la sută — obținute de 
P.S.D.G.

Toate aceste înirîn- 
geri suferite de parti
dul lui Adenauer con
tinuă să evidențieze si
tuația creată în urma 
rezultatelor alegerilor 
pentru Bundestag din 
septembrie 1961, cînd 
U.C.D.—U.C.S. a pier
dut, fată de 1957, circa 
700 000 de voturi și, 
o dată cu aceasta, ma
joritatea absolută în 
Bundestag.

Referindu-se la ace
ste rezultate, ziarul „Le 
Monde” scrie că ele 
constituie „o dovadă 
elocventă a existenței 
unei mișcări puternice 
de antipatie și de scep
ticism față de politica 
guvernului Adenauer”.

-5'-» schimbat proteza

se supraliciteze unul 
pe altul în repri
marea forțelor de
mocratice'. Călăul 
Castillo Armas s-a 
anqajat să „smul
gă din rădăcină 
sămînța revoltei“. 
După ce Armas a 
fost ucis, genera
lul Fuentes r> mers 
pe aceeași cale a 
terorii și represiu
nilor. Acum Fuen
tes este răsturnat, 
la rîndul lui, de 
un alt general, 
care-1 acuză și pe 
el că n-a fost des
tul de „ferm".

Dar în timp ce 
dictatorii se suc
ced, în tară conti
nuă să crească 
valul nemulțumirii 
maselor față de 
exploatarea, crun
tă a trusturilor 
străine, față de 
politica de trăda
re națională a gu
vernanților Guate- 
malei.

V. OROS

Sesiunea 
Consiliului ministerial 

al Pieței comune

TOKIO. Din inițiativa Consiliului 
pentru realipirea Okinawei la Japo
nia, între 1 și 28 aprilie se desfă
șoară în Okinawa „Luna de luptă 
pentru eliberarea Okinawei". în a- 
ceastă lună se vor organiza mi
tinguri, conferințe și demonstrații la 
care se va cere eliberarea Okinawei 
de sub dominația americană. Se va 
organiza, de asemenea, o campanie 
pentru strîngerea de semnături pe 
cererea adresată parlamentului ja
ponez și Adunării legislative 
lelor Riukiu de a adopta 
eficace în vederea realipirii 
wei la Japonia. Ziua de 28 
va fi sărbătorită ca ziua internațio
nală a Okinawei.

NEW YORK. In seara zilei de 
29 martie sute de americani s-au 
întrunit pentru a sărbători pe cu
noscuta activistă a P.C. din S.U.A., 
Elizabeth Gurley Flynn, cu oca
zia apariției cărții sale „Povesti
re despre Aldermaston“ în care 
ea descrie închisoarea federală 
pentru femei din Aldermaston 
(Virginia de vest), unde s-a aflat 
ca deținută politică.

vîrsfă de 68 de ani Anezka Hodino- 
va-Spurna, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintă a Comitetului femei
lor cehoslovace, vicepreședintă a 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor.

Cutremur de pămînt în Iran

a insu- 
măsuri 
Okina- 
aprilie

Aspect din orașul Atlanta (statul Georgia). Zeci de șomeri așteaptă pe străzi In speranța că vor 
găsi de lucru măcar pentru o zi.

LONDRA. în semn de protest îm
potriva planului de închidere a unor 
linii de cale ferată și gări, elaborat de 
guvern, feroviarii scofieni au luaf ati
tudine pentru organizarea unei greve 
nationale. Comitetul executiv ai Sec
ției din Scojia a Sindicatului national 
al feroviarilor, după ce a aprobat în 
unanimitate ideea grevei, a hotărît să 
ceară sprijin altor sindicate din aceas
tă ramură.

VARȘOVIA. Răspunzînd invitației 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, Alexan
der Zavadzki, la 1 aprilie a sosit la 
Varșovia într-o vizită oficială pre
ședintele Mexicului, Lopez Mateos, și 
persoanele care îl însoțesc.

BELGRAD. Lopez Mateos, pre
ședintele Mexicului, a făcut o vizită 
de cîteva zile în Iugoslavia. Cu a- 
cest prilej, la 1 aprilie Iosip Broz 
Tito, președintele R.P.F. Iugoslavia, 
și L. Mateos, președintele Mexicu
lui, au semnat o declarație comună.

Deschiderea Congresului 
Organizației Meteorologice

Mondiale

LAGOS. în legătură cu vizita în 
Nigeria a generalului Mobutu, co
mentatorul pentru problemele de 
politică externă al ziarului nige
rian „Sunday Express“ scrie la 31 
martie că invitația adresată lui Mo
butu a compromis Nigeria în ochii 
Africii progresiste și ai întregii lumi. 
Acela care și-a mînjit mîinile cu 
sîngele marelui Patrice Lumumba, 
nu are dreptul la ospitalitate, arată 
autorul articolului.

GENEVA. La 1 aprilie s-a deschis 
la Geneva Congresul al IV-lea al 
Organizației Meteorologice Mondiale 
(O.M.M.) din care fac parte 105 state. 
Congresul, la care participă 250 de 
delegați, va examina programul de 

; activitate al O.M.M. pe perioada 
1964—1967. Din partea R. P. Romine 
la lucrările Congresului participă o 
delegație condusă de I. Motronea, 
membru în Comitetul de Stat al 
Apelor din R. P. Romînă.

FRAGA. Agenția C.T.K. anunță că 
Ia • 1 aprilie a încetat din viață în

TEHERAN. în seara de 31 martie, 
în provincia Khorassan din partea de 
nord-est a Iranului a avut loc un pu
ternic cutremur de pămînt. După 
cum relatează agenția France Presse, 
cele mai mari pagube au fost înre
gistrate în localitatea Dahane. Apro
ximativ o sută de clădiri au fost dis
truse. Patru persoane au fost ucise, 
numeroase alte persoane au fost ră
nite.

LIMA. Potrivit relatărilor cores
pondentului din Lima al agenției 
France Presse, vulcanul Ampato, 
situat la 3 000 km sud de Lima, a 
început să erupă de cinci zile pro- 
vocînd pagube considerabile.

BRUXELLES. La 1 aprilie a sosit 
la Bruxelles Adlai Stevenson, re
prezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., care întreprinde o călătorie 
în capitalele țărilor vest-europene. 
Stevenson a mai vizitat Parisul și 
Londra, urmînd să plece apoi la 
Bonn.

BRASILIA. După cum 
agenția France Presse, la 1 aprilie 
în capitala Braziliei s-a ; 
oficial că guvernul Braziliei a hotă
rît să acorde viză de intrare în țară 
fostului prim ministru al Franței, 
Georges Bidault, una din căpeteniile 
O.A.S. Un purtător d'e cuvînt 
guvernului brazilian a subliniat 
Bidault „nu va primi dreptul 
azil, ci numai o viză obișnuită de 
intrare".

BRUXELLES 1 (Agerpies). — La 1 
și 2 aprilie are loc la Bruxelles o 
nouă sesiune a Consiliului ministe
rial al Pieței comune, cu participa
rea miniștrilor de externe și ai agri
culturii din cele șase țări membre. 
Pe ordinea de zi a discuțiilor figu
rează problema spinoasă a „unifi
cării" producției agricole și desfa
cerii de produse agricole a țărilor 
membre, precum și probleme eco
nomice legate de apropiata sesiune 
a miniștrilor organismului occiden
tal — Acordul qeneral de tarife și 
plăti (G.A.T.T.).

Acțiuni ale partizanilor 
sud*vietnamezi

în
a fost
s-a daf cu acest 
inclusiv do' ofi-

apropierea 
zdrob'tă.

transmite

anunțat

al 
că 
de

SAIGON 1 (Agerpres). — După cum 
fransm.fe agenția U.P.I., o companie de 
soldafi demișii a căzut la 30 martie 
într-o ambuscadă organizată de parti
zani sud-viefnamezi 
orașului Phan-Thief și 
în cursul bătăliei care 
prilej. 28 de diemiști
feri au tos* uciși, 18 au tos* rănifi, 'ai 
4 — dafi dispăruți. Partizani' au captu
rat 5 posturi de radio de campanie și 
armament valoros.

Potrivit agenfiei, săptămînă trecuta 
partizanii au întreprins, de asemenea, 
în regiunile de la sud de Saigon o 
serie de atacuri împotriva trupelor d>e- 
miste. Tn cursul săptămîniî trecute 
partizanii au capturat o cantitate de 
armament suf'cientă pentru a înzestra 
două companii, anunfă agenfia.
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