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Spre noi realizări in îndeplinirea
sarcinilor de plan, a angajamentelor luate

La început
Am pășit într-un nou trimestru — 

cel de-al doilea al anului. Cu sa
tisfacția de a se ști făuritorii 
unor noi succese în muncă, în înde
plinirea sarcinilor ce le-au stat în 
față în primele trei luni ale anului, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, 
colectivele de muncă din fabricile și 
uzinele țării dezvoltă în continuare, 
cu energii sporite, întrecerea so
cialistă, își mobilizează forțele și ini
țiativa creatoare pentru îndeplinirea 
exemplară a planului și a angaja
mentelor luate pe întreg anul în 
curs.

Realizările dobîndite în primele 
luni ale anului au creat întreprin
derilor- o bază temeinică pentru ob
ținerea de noi realizări în trimestrul 
în care arh pășit de curînd. Muncind 
organizat, gospodărește, numeroase 
colective de întreprinderi și chiar 
sectoare industriale întregi au intrat 
în noul trimestru încă din zilele 
cînd calendarul anunța începutul 
celei de-a treia decade a lunii mar
tie .Colectivul noii oțelării electrice 
de la Combinatul Siderurgic Hu
nedoara a elaborat ultima șar
jă de oțel în contul trimestru
lui trecut încă de la data de 
26 martie ; muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la laminorul de pro
file de 650 mm au izbutit, de 
asemenea, să-și realizeze planul 
pe primele trei luni ale anului cu 5 
zile înainte de termen. Nici minerii 
diferitelor exploatări .carbonifere 
din țară n-au fost mai prejos : cei 
din cadrul trustului minier „Munte
nia" și-au îndeplinit planul cu 7 zile 
mai devreme, iar cei de la trustul 
„Ardealul“ — cu 3 zile înainte de 
sfîrșitul trimestrului. Tot cu 3 zile 
mai devreme și-au realizat planul 
petroliștii din cadrul schelelor de 
extracție Oltenia, iar cei de la trus
tul de foraj și extracție Ploiești — 
cu 4 zile.

Merită evidențiate, de asemenea, 
realizările obținute de numeroase 
cojective din industria ușoară. Uni
tățile sectorului de încălțăminte, 
pielărie și cauciuc, de pildă, și-au 
îndeplinit înainte de termen sar
cinile ce le-au revenit pe cele 3 luni 
ale anului dînd peste plan, pînă la 
sfîrșitul trimestrului, peste 70 000 pe
rechi încălțăminte, 5 000 kg talpă de 
bovine, 6 000 m p piei pentru fețe 
de pantofi, un mare număr de ar
ticole de blănărie și marochinărie 
în valoare totală de circa 22 000 000 
lei.

Toate aceste realizări sînt rodul 
unei bune pregătiri a producției — 
cunoașterea prevederilor planului cu 
multe luni înainte de începerea anu
lui contribuind din plin la aceasta — 
rodul unei temeinice organizări și 
conduceri a muncii practice pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan, al 
descoperirii și valorificării a noi și 
noi rezerve interne. Succesele obți
nute vin să confirme încă o dată, cu 
puterea faptelor, caracterul profund 
realist al planurilor noastre, planuri 
care mobilizează puternic energiile, 
capacitatea și avîntul creator al în
tregului nostru popor.

Realizările obținute îndeamnă, fi
rește, la mai mult, la dobîndirea al
tora noi. Viața, experiența anilor 
trecuți arată ce importante rezerve 
și posibilități pot fi puse în valoare 
în cursul îndeplinirii planului atunci 
cînd se lucrează cu temei, cînd 
munca și rezultatele muncii sînt 
privite și analizate cu exigență, de 
pe poziția omului hotărît să mun
cească astăzi mai bine ca ieri, mîine 
mai bine ca azi. Asemenea atitudi
ne față de propria muncă trebuie să 
caracterizeze pe fiecare muncitor, 
tehnician și inginer, fiecare co
lectiv de întreprindere. După cum 
trebuie să-i caracterizeze hotărîrea 
de a împleti lună de lună, trimestru 
de trimestru, lupta pentru îndeplini
rea globală și fizică a planului cu grija 
neslăbită de a asigura realizarea în 
condiții optime a tuturor indicatori
lor prevăzuți de planul de stat.

Un indicator de bază al planului 
este cel privitor la creșterea produc
tivității muncii. Punîndu-și la inimă 
indicația dată de conducerea parti
dului, de a considera lupta pentru

nou trimestru
creșterea în ritm accentuat a pro
ductivității muncii ca sarcină pri
mordială, ca factor determinant al 
dezvoltării întregii economii și al 
ridicării nivelului de trai al poporuj 
lui, numeroase colective de muncă 
au acționat în acest prim trimestru 
al anului mai hotărît și mai eficient 
pe această linie, reușind să obțină 
un șir de rezultate pozitive. Folosind 
în munca lor o serie de procedee 
moderne, organizîndu-și în condiții 
superioare locul de muncă, ridicîn- 
du-și continuu nivelul de calificare 
și utilizînd, pe aceste baze, cu un 
randament mai înalt mașinile și uti
lajele, minerii de la Baia Sprie au 
sporit în acest trimestru cu 9 la sută 
productivitatea muncii față de cea 
realizată anul trecut, iar colectivul 
fabricii „Proletarul” din Turda și-a 
depășit sarcina ce-i revenea în a- 
ceastă privință cu 2,4 la sută. Cu 
toate acestea, în domeniul creșterii 
productivității muncii este nevoie să 
fie mobilizată și mai susținut iniția
tiva și eforturile colectivelor de în
treprinderi spre a lărgi continuu și 
a generaliza în toate întreprinderile 
metodele și experiența bună acumu
lată în acest domeniu.

Creșterea productivității muncii 
în ritmul și proporțiile planifi
cate de planul de stat este o 
îndatorire de primă importanță 
pentru fiecare colectiv — con
ducătorii de întreprinderi, direcțiile 
generale și ministerele, organele și 
organizațiile de partid avînd obliga
ția de a asigura toate condițiile 
pentru realizarea acestei sarcini, de 
a controla sistematic, pe întreaga 
perioadă a desfășurării planului, fe
lul cum ea este dusă la îndeplinire.

Măsuri concrete și control eficient 
se cei’ desigur și în ce privește reali
zarea celorlalți indicatori de plan, 
felul cum se realizează economiile 
și beneficiile planificate, calitatea și 
sortimentele prevăzute în plan sau 
în contractele de colaborare, ș.a. — 
planul fiind un tot unitar care tre
buie realizat întocmai.

La început de nou trimestru, 
privind activitatea desfășurată pe 
parcursul celor 3 luni, colectivele 
întreprinderilor '• analizează nu nu
mai felul cum s-au realizat sarci
nile prevăzute prin plan, ci și 
angajamentele luate la începutul 
anului. Angajamentul socialist este 
— cum s-a spus de atîtea ori — 
cuvîntul de onoare al colectivului, 
iar colectivele uzinelor și fabricilor 
noastre ne-au obișnuit să-și respecte 
întocmai cuvîntul dat.

La îndeplinirea în bune condiții a 
angajamentelor luate pot aduce o 
contribuție importantă — alături de . 
conducerile de întreprinderi și de 
organizațiile de partid — organele și 
comitetele sindicale printr-o temei
nică și eficace organizare a întrece
rii. Popularizarea largă, susținută, a 
prevederilor recentei hotărîri a Pre
zidiului Consiliului Central al Sindi
catelor privind stabilirea și stimula
rea evidențiaților, fruntașilor și co
lectivelor evidențiate și fruntașe în 
întrecerea socialistă, aplicarea prac
tică a acestor prevederi, vor avea, 
neîndoios, ca rezultat ridicarea în
trecerii pe o treaptă mai. înaltă, 
creșterea eficacității ei în îndeplini
rea planului de stat și a angajamen
telor luate.

Analizînd cu exigență și răspun
dere activitatea de pînă acum, dez- 
voltînd experiența bună acumulată, 
trăgînd învățăminte din tot ce a fost 
pozitiv, dar și din deficiențele mani
festate, să pregătim, în trimestrele 
care urmează, condițiile pentru un 
bilanț cît mai bogat în fapte, în 
realizări, la sfîrșitul anului !
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iași: Au început lucrările de organizare

ÎN INTERIORUL ZIARULUI;

în portul Galați (Foto : R. Costin)

Consfătuirea activiștilor culturali

• Dr. Sandu loan — Aspecte 
actuale ale protecției muncii 
(pag. 2-a).

• Însemnări pe teme de partid 
—- Instructorii nesalariați ai co
mitetului raional (pag. 2-a).

• Carnet cultural : Ada Bru- 
maru — Concert George Geor

gescu—Magda Tagliaferro (pag. 
2-a).

• Sport (pag. 3-a).
0 Răsfoind presa străină — 

Opt zile în temnița franchistă de 
la Carabanchel (pag. 3-a).

• Comentariul zilei : D. Bratu 
Jocul „de-a uniforma” (pag. 4-a).

a unui marc șantier de locuințe
Au început lucrările pentru organizarea celui 

mai mare șantier de locuințe din orașul Iași. în 
cartierul situat între străzile Socola și Nicolina se 
vor înălța 51 de blocuri care vor totaliza 2 144 de 
apartamente și numeroase unități comerciale. Pînă 
la sfîrșitul acestui an aici urmează a fi date în fo
losință 460 de apartamente. Pentru noul șantier, 
întreprinderea de prefabricate din Roman produce 
panouri prefabricate de un model nou, îmbunătățite.

Anul acesta, în orașul Iași este prevăzut să se 
dea în folosință 1 700 de apartamente. Aproximativ 
400 din ele sînt într-un stadiu avansat. (Agerpres)

TIMISOARA (coresp. 
„Scînteii“). — Comitetul 
de cultură și artă al re
giunii Banat a organizat 
la Timișoara o consfătui
re la care participă secre
tari ai comitetelor raiona
le de cultură și artă, vice
președinți ai comitetelor 
executive ale sfaturilor 
populare raionale, direc
torii căminelor culturale 
etc. După prezentarea re
feratului privind aspecte 
ale activității căminelor 
culturale din regiune, în 
cadrul consfătuirii au

avut loc activități practice, 
model pentru programul 
săptămînal al unui cămin 
cultural — ziua agroteh
nicii, prezentarea noută
ților din zootehnie, ma
nifestări dedicate tinere
tului, o conferință de 
popularizare a științei, 
seară literară referitoare 
la figura colectivistului 
în literatură, o informare 
politică asupra evenimen
telor interne și interna
ționale și o dimineață de 
basme pentru copii.

Agenții poș
tale sătești
In comunele 

Durnești, Bivolăria 
și Păltinoasa din 
regiunea Suceava 
au luat ființă noi 
agenții poștale pen
tru deservirea 
populației. In ur
mătoarele luni vor 
lua ființă noi uni
tăți poștale, nu
mărul agențiilor și 
oficiilor P.T.T.R. 
sătești alungind 
astfel la 235.

La autobaza 
I. T. B.-FIoreasca 
d i n Capitală
funcționează o 
instalație . auto
mată de spălat 
mașini șl auto
buze. Această 
Instalație scurtea
ză timpul de 
spălare a unui 
autobuz de la 30 
minute — cît 
dura pînă nu de 
mult — la un 
singur minut.

Se extinde-rețeaua sanitară in Capitală
în ultimul an, aloca

țiile bugetare pentru a- 
sistenja sanitară a popu
lației Capitalei au fost 
cu 70 milioane lei mai 
mari decît în anul 1961. 
Ca urmare, baza mate
rial a asislenjei medi- 
co-sanitare în București 
s-a dezvoltat continuu. 
In această perioadă au

fost construite cinci noi 
dispensare de circum
scripții sanitare, patru 
centre stomatologice cu 
37 unitäfi de lucru și 20 
de cabinete stomatolo
gice școlare. Cele 16 
servicii create pe lîngă 
policlinicile de adulji și 
copii pentru asigurarea 
consultațiilor la domici

liu și-au triplat numărul 
tratamentelor.

în ultimul timp, în 
Capitală au fost numiți; 
prin concurs 400 de noi 
medici de diferite spe
cialități și au fost în
cadrate peste 1 250 noi 
asistente medicale.

(Agerpres)

De la Ministerul învățămintului
Ministerul Invățămîntului comu

nică următoarele : cursurile tri
mestrului III la școlile de cultură 
generală, pedagogice, de artă, pro
fesionale și tehnice încep în ziua 
de 8 aprilie 1963.

In concediu la odihnă
VATRA DORNEI (coresp. „Scîn

teii“). — In localitate au început 
să sosească zilele acestea oameni 
ai muncii din regiunile Banat, Cri- 
șana, Maramureș, Dobrogea și al
tele, pentru a-și petrece concediul 
de odihnă. Aceasta este a 5-a serie 
de oameni ai muncii care vin la o- 
dihnă în pitoreasca stațiune de pe 
malurile Dornei și Bistriței.

Amenajări pentru cultura 
ciupercilor

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
In scopul înlăturării cheltuielilor 
mari de transport care se făceau în 
anii trecuți pentru aprovizionarea 
restaurantelor de pe litoral cu ciu
perci, conducerea întreprinderii de 
hoteluri și restaurante Mamaia a 
înființat în adest an o ciupercărie 
modernă dotată cu instalații spe
ciale de încălzire și udat prin as- 
persiune.

în noua ciupercărie s-au însă- 
mînțat pentru prima dată micelii la 
data de 18 februarie. Datorită con
dițiilor bune existente perioada de 
incubație și dezvoltare a ciuperci
lor a fost scurtată de la 90 de zile 
la numai 20 de zile.

La plant aiul cartofilor
Gospodăriile agricole colective 

din raioanele Oradea, Marghita, Sa- 
lonta și Criș au început zilele a- 
cestea plantarea cartofilor timpurii. 
Gospodăriile folosesc cartofi de 
sămînță din soiuri productive. La 
gospodăriile agricole colective din

Valea lui Mihai, Reșighea și altele 
se amenajează loturi pentru produ
cerea de cartofi de sămînță din so
iuri valoroase. Cele peste 2 000 de 
hectare destinate în regiune carto
filor au fost arate adînc Și fertilizate 
din toamnă.

STAȚIA AUTOMATĂ „LUNA-4“ ajung© astăzi în apropierea Lunii, 
de unde urmează a ii transmise noi date despre satelitul natural al Pă- 
mîntului. (Amănunte în pag. IV-a).

ÎN ARGENTINA, co
mandanții forțelor gu
vernamentale și cei ai 
rebelilor difuzează co
municate contradictorii. 
Situația continuă să fie 
încordată. (Știrea în 
pag. IV-a).

CONFERINȚA PARTI
DULUI SOLIDARITĂȚII 
AFRICANE, unul din 
cele mai mari partide 
politice din Congo, a 
adoptat o serie de rezo
luții importante care tra
sează programul luptei 
pentru independență, in
tegritate teritorială, pen

Secția de linisaj a întreprinderii „Viscoza“ din Lupeni. Șefele de brigadă Elisabeia Biceanu și Marla Stăiculescu controlează calitatea firelor

tru democrație. Confe
rința a cerut eliberarea 
de urgență a lui An
toine Gizenga, preșe
dintele acestui partid.

UN PURTĂTOR DE 
CUVÎNT al Ministerului 
brazilian al industriei și 
comerțului a declarat 
la 3 aprilie că Brazilia 
intenționează să trimită 
o delegație economică 
în Europa în vederea 
sporirii schimburilor co
merciale cu țările lagă
rului socialist. ■ Aceeași 
delegație va vizita, de 
asemenea, unele țări 
ale Europei occidentale

pentru a discuta posibi
litățile de mărire a ex
porturilor braziliene în 
această regiune.

UN APEL AL COMI
TETULUI ENGLEZ PEN
TRU APĂRAREA PĂCII 
cheamă populația să 
sprijine noul marș al 
partizanilor păcii spre 
baza de la Aldermas- 
ton (centrul britanic 
pentru cercetări nuclea
re). In apel se sublinia
ză succesele marșurilor 
anterioare și amploarea 
mișcării de protest îm
potriva înarmărilor nu
cleare.

Țesături peste plan
• GALAȚI (coresp. „Scînfeii“). — Tex- 
filiștii din Galafi au încheiat primul 
trimestru cu rezultate bune în întrece
rea socialistă. Organizînd mai bine 
munca în fiecare atelier și secție, folo
sind cu pricepere mașinile și maleria 
primă, ei au reușit să obțină peste plan 
în acest răstimp 12 500 metri pătrați țe
sături finite și 24 tone fire de bumbac.

Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, textiliștii gălățeni au sporit pro
ductivitatea muncii cu 4 la sulă. Prin
tre fruntașii întrecerii se numără mun
citoarele Rada Ivan, Jenica Cocioabă și 
Lina Mihalache.

Industria lehnică-medicală din Capitală 
produce o gamă variată de instrumente 
necesare asistenței medicale. In fotografie 
metrologui Ruxandra Axente face ultima 
verificare înainte de expedierea unui lot 
de seringi, (Foto ; Agerpres)

în ultimii ani, specialiștii 
din regiune au studiat po
sibilitățile de creare a unor 
bazine de producere a le
gumelor. îndrumate de or
ganele de partid și de stat, 
o serie de gospodării co
lective, mai ales din apro
pierea orașelor Botoșani și 
Suceava, au început să cul
tive legume pe suprafețe tot 
mai mari. Printre gospodării
le care au cîștigat o expe
riență bună în producerea le
gumelor se află cele din Boto
șani, Stăuceni, Dumbrăveni, 
Roma, Salcea și altele. Re
zultatele obținute de ele do
vedesc cu prisosință că prin 
aplicarea metodelor agroteh
nice înaintate se pot obți
ne producții mari de legume 
și, ceea ce este important, se 
obțin și producții timpurii, 
că gospodăriile colective rea
lizează venituri însemnate 
din acest sector. Gospodăria 
colectivă din Botoșani de pe 
o suprafață de 22 ha legume 
a obținut un venit bănesc de 
842 000 lei. Realizarea unor 
astfel de venituri a fost 
posibilă datorită faptului că 
s-a dat atenție deosebită cul
turilor forțate și culturilor 
timpurii în cîmp. Astfel de 
pe 7 000 mp culturi forțate 
s-a realizat un venit de 
256 000 lei. Prin cultivarea 
în mod succesiv a anumitor 
plante ca : ridichi de lună, 
castraveți, vinete, s-a reușit 
să se obțină cîte 80 lei venit 
la metrul pătrat de culturi 
forțate. G.A.C. din Stăuceni 
a obținut de asemenea pe 13

Dezvoltăm continuu baza legumicolă a regiunii
ha cu legume un venit bă
nesc de 25 200 lei în medie 
de pe fiecare ha.

Pentru mărirea producției 
de legume în regiune, în a- 
cest an, consiliile agricole 
regional și raionale au în
drumat gospodăriile colective 
să prevadă în planurile de 
producție extinderea culturii 
legumelor și le acordă spri
jin tehnic și organizatoric 
pentru sporirea producției la 
hectar și pentru cultivarea 
legumelor timpurii. Anul a- 
cesta gospodăriile colective 
din regiune cultivă cu legu
me peste 3 500 de hectare, 
cu 1 000 de hectare mai mult 
decît anul trecut.

Una dintre preocupările 
principale ale consiliilor a- 
gricole în ce privește dezvol
tarea legumiculturii în regiu
ne este producerea legume
lor timpurii, îndeosebi a ro
șiilor, care se aduceau din 
regiunile sudice și la care se 
înregistrau cele mai mari 
pierderi. în acest scop, tinînd 
seama de timpul rece pre
lungit, s-au luat măsuri pen
tru extinderea suprafețelor 
ocupate de răsadnițe și sere 
înmulțitor. De la începutul 
anului și pînă în prezent în 
regiune s-au amenajat nu
mai în gospodăriile colective 
peste 55 000 mp răsadnițe 
noi față de 27 000 mp în a- 
nul trecut.

Colectiviștii din Dumbră

Fiind situată în partea de nord a țării, regiunea Su
ceava prezintă condiții climatice specifice prin aceea că 
desprimăvărarea se face mai tîrziu, iar verile, cu rare 
excepții, sînt mai scurte și răcoroase. Cu toate acestea, 
printr-o agrotehnică corespunzătoare se pot obține și le
gume timpurii. Articolul de față tratează activitatea care 
se desfășoară în regiune pentru sporirea producției de 
legume.

veni au prevăzut anul aces
ta să sporească suprafața o- 
cupată cu legume la 120 ha. 
Pentru a produce și legume 
timpurii, ei au construit în 
afară de răsadnițe o seră în- 
mulțitor de 200 mp. în acest 
an produc legume timpurii 
și gospodăriile colective din 
Calafindești, Rădăuți, Todi- 
rești, Gura Humorului și al
tele. Ele au mărit suprafețe
le de răsadnițe și au și li
vrat primele trufandale. Ast
fel, în cursul lunii martie 
a.c.. pe piețele orașelor Boto
șani, Gura Humorului, Ră
dăuți și altor localități din 
regiunea Suceava s-au pus în 
vînzare legume obținute în 
răsadnițe și sere.

în momentul de față în 
gospodăriile colective din 
regiunea Suceava se lucrea
ză intens la pregătirea pa
turilor calde pentru repica- 
tul răsadurilor, se repică ră
sadurile de roșii pentru cul
turile timpurii etc. La gos

podăria colectivă din Boto
șani pe suprafețele de ră
sadnițe de unde s-au recol
tat și valorificat ridichile 
de lună, se fac pregătiri în 
vederea plantării castraveți
lor la locul definitiv, aceasta 
după ce în prealabil au fost 
însămînțați în brazde. Colec
tiviștii din Bosanci lucrează 
la confecționatul ghiveceloi 
nutritive în vederea repicări; 
răsadurilor de culturi tim
purii.

Sporirea suprafețelor cu 
legume a impus luarea unor 
măsuri de popularizare a 
metodelor înaintate și școla
rizare a cadrelor de legumi
cultori. încă din luna ianua 
rie a.c. consiliul agricol re
gional, pe lîngă tipărirea u- 
nor pliante și broșuri, a or
ganizat o consfătuire la Bo
toșani la care au fost invitați 
215 președinți, ingineri, bri
gadieri legumicultori din 70 
de gospodării situate în zo
nele preorășenești cu posibi
lități de dezvoltare a legu

miculturii. Un schimb de 
experiență pe tema cul
turii castraveților cornișon și 
a cepei a fost organizat la 
Rădăuți, la care au partici
pat toate gospodăriile din 
regiune cu posibilități de 
extindere a acestei culturi. 
Pentru cunoașterea metode
lor practice, 15 grădinari ur
mează un curs de 4 luni cu 
participarea în producție pe 
iîngă stațiunea horticolă 
Fălticeni, iar un număr de 
20 grădinari au făcut prac
tică la G.A.C. Botoșani.

Acțiunea întreprinsă pen
tru producerea legumelor 
timpurii în regiune a pus în 
fața organelor locale sarcina 
asigurării materialelor și se- 
mințeloi- necesare. Pen
tru a feri legumele de bru
mele tîrzii, frecvente în re
giune, gospodăriile colective 
au fost aprovizionate cu 
9 000 kg polietilenă cu care 
se vor putea acoperi cultu
rile de roșii, ardei, castra
veți de pe o suprafață de 
circa 135 000 m pătrați. Pen
tru construirea răsadnițelor, 
deși au fost livrate cantități 
mari de material lemnos, 
sticlă și rogojini, la procu
rarea acestora gospodă
riile colective au întîm- 
pinat unele greutăți. Coope
rația n-a aprovizionat gos
podăriile cu cantitate sufi
cientă de sticlă, iar mate
rialul lemnos n-a fost de di

mensiuni corespunzătoare. 
Agrosemul a asigurat canti
tăți suficiente de semințe. 
Totuși din cauza lipsei de co
laborare dintre unitățile „A- 
grosem” și ale coopera
ției, distribuirea cantităților 
de semințe nu s-a făcut pes
te tot în funcție de suprafe
țele planificate.

De asemenea, unitățile co
operației de consum nu au 
încheiat contracte pentru în
treaga cantitate de legume 
pe care gospodăriile prevăd 
să le livreze. Este adevărat 
că cooperația de consum și-a 
îndeplinit planul de contrac
tări, dar la întocmirea lui nu 
s-a ținut seama de necesa
rul de consum al populației 
și de prevederile planurilor 
de producție ale gospodării
lor colective.

Experiența cîștigată, mă
surile luate pînă acum de 
consiliile agricole și de con
ducerile gospodăriilor colec
tive au creat posibilitatea ca 
in acest an să se obțină în 
regiune producții mai mari 
de legume. Prin "înlăturarea 
neajunsurilor care mai exis
tă, prin îndrumarea și spriji
nirea calificată și permanen
tă a gospodăriilor colective 
de către organele de partid și 
consiliile agricole se va asi
gura ca aceste posibilități să 
fie folosite pe deplin.

Ing. MIHAI UNGUREANll 
șeful secției hortiviticole 
Consiliul agricol regional 

Suceava

Lucrări de împădurire
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Pentru refacerea fondului forestier, 
în regiunea Ploiești se vor planta a- 
nul acesta 5 020 ha de păduri. Cam
pania împăduririlor de primăvară a 
început. Pînă acum s-au și plantat 
cu diferite specii 200 ha în terenuri 
degradate și goluri de munte situate 
în bazinele Bîsca Chiojdului, Runcu- 
Negrești și Slănicul Buzăului.

în vederea plantărilor, au fost 
scoși din pepiniere cea mai mare 
parte a puieților. în același timp 
s-au efectuat lucrări de îngrijire a 
plantațiilor tinere pe o suprafață de 
peste 800 ha.

Șl PRIETENUL LOR
In 1957, pe. fondul forestier nr. 40 

Poieni, din regiunea Iași, au fost a. 
duși pentru colonizare, din regiu
nea Banat, 50 de cerbi lopătari.

Din altă regiune au fost aduși și 
cerbi carpatini. Datorită bunei în
grijiri de care s-au bucurat, efecti
vul acestora a ajuns în prezent la 
peste 170.

Iarna a fost grea nu numai pen
tru cerbii și căprioarele colonizate 
în pădurea de la Poieni, ci și pen
tru prietenul lor, pădurarul Gheor. 
glie Enache. Dar cu toată vremea 
rea, el le-a dus cu regularitate 
hrană și a apărat animalele de ră
pitoare. In această iarnă, el a ucis 
8 lupi.

Ocupîndu-se zilnic de acești cerbi 
lopătari și carpatini, pădurarul s-a 
împrietenit așa de mult cu ei în- 
cît mulți nu se sperie cînd îl văd. 
Afai mult, trei căprioare sînt așa de 
blinde incit ies la drum, iar trecă
torii le oferă alimente.
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însemnări pe teme de partid

Instructorii nesalariați
ai comitetului raional
Comitetele raionale P.M.R. 1 Mai, 

N. Bălcescu, V. I. Lenin din Capitală 
au acumulat o experiență valoroasă 
în folosirea instructorilor nesalariați 
pentru a îndruma munca organiza
țiilor de bază. Prin includerea de 
instructori nesalariați în aparatul 
comitetelor raionale de partid a 
crescut numărul comuniștilor care 
participă la activitatea de partid, 
s-au dezvoltat legăturile comitetelor 
raionale cu membrii de partid și cu 
masa largă a oamenilor muncii.

Instructorii nesalariați ai comi
tetelor raionale au fost selecționați 
din rîndul celor mai buni munci
tori, ingineri, tehnicieni, profesori, 
învățători, medici, tovarăși cu bună 
pregătire profesională și experiență 
în munca de partid. Totodată, s-a 
ținut seama ca ei să nu aibă și alte 
sarcini obștești. Pentru a le înlesni 
activitatea, cele 2—3 organizații de 
bază, care le-au fost repartizate spre 
îndrumare, sînt situate, pe cît posi
bil, în apropierea locului lor de 
muncă.

Ce acțiuni a întreprins Comitetul 
raional de partid 1 Mai în vederea 
ridicării nivelului de pregătire a 
activiștilor nesalariați ? Aceștia au 
fost încadrați în diferite forme ale 
învățămîntului de partid, audiază ex
puneri pe teme actuale ale politicii 
partidului, pe teme ideologice, eco
nomice. Ei își îmbogățesc cunoștin
țele în domeniul construcției de 
partid, al problemelor legate de con
ducerea economiei, studiind hotărî- 
ril.e C.C. al P.M.R. și ale guvernu
lui, precum și hotărîrile comitetului 
orășenesc și comitetului raional de 
partid, asistă la plenare ale comi
tetului raional, participă la unele 
expuneri și schimburi de experiență 
dare se organizează cu prilejul ins
truirii lunare a aparatului comite
tului raional.

Cu ajutorul instructorilor nesala
riați, comitetele raionale acordă un 
sprijin calificat organizațiilor de 
bază, experiența pozitivă este gene
ralizată mai operativ, s-a îmbună
tățit controlul îndeplinirii hotărîri- 
lor. Majoritatea instructorilor ne
salariați ajută efectiv organizațiile 
de bază, cu pricepere și spirit de 
inițiativă, să-și concentreze efor
turile spre problemele principale. 
Tov. Ion Costache, instructor al 
comitetului raional 1 Mai, a spri
jinit birourile organizațiilor de 
bază de la întreprinderile „Ce
ramica”, „Izolantul” și „Pîsla” în 
alegerea temelor care să fie discu
tate în adunările de partid, în pre
gătirea adunărilor, în întărirea 
muncii politice de masă ; îmbunătă
țirea activității acestor organizații 
de bază a contribuit în bună măsură 
la faptul că cele trei întreprinderi 
și-au realizat sarcinile de plan la toți 
indicii în primele luni ale anului. 
Pe baza recomandărilor făcute ? de 
instructorul nesalariat al Comitetu
lui raional N. Bălcescu, organizația 
de bază de la Fabrica de în
călțăminte „N. Bălcescu" a re

Cu o lună de zile în urmă, la gos
podăria de stat Lăicăi, regiunea Ar
geș, o vacă a fătat patru viței ge
meni : doi viței și două vițele. Fie
care dintre ei avea la naștere o greu
tate cuprinsă între 15 și 20 kg. în
credințați îngrijitorului Traian Mătă- 
saru, gemenii se simt bine. Pe baza 
unei hrăniri și îngrijiri raționale, fie
care din cei patru viței a crescut zil
nic în greutate cu 0,600 kg și cîntă- 
resc cîte 35—45 kg. De asemenea, 
vaca, îngrijită cu multă atenție de 
Ion Pojereanu, dă o producție zilnică 
de 18 litri lapte.

Aspecte actuale 
ale protecției muncii

In ultimii ani s-au alocat, din bu
getul statului, sume de miliarde de 
lei pentru realizarea unor măsuri 
complexe de protecție a muncii 
ca : meoanizarea și automatiza
rea unor operații grele, montarea de 
ecrane de protecție împotriva ra
diațiilor în diferite ramuri indus
triale, a unor instalații de condițio
nare a aerului, înzestrarea cu echi
pament de protecție a acelora care 
lucrează la temperaturi ridicate sau 
scăzute, în subteran, la băi de galva
nizare și la sudură etc. Statul nostru 
acordă de asemenea mijloace mate
riale importante pentru reducerea 
într-o serie de ramuri a timpului de 
muncă (cu păstrarea integrală a sa
lariului), alimentație de protecție 
gratuită, concedii suplimentare plă
tite, celor care muncesc în con
diții deosebite.

în pas cu realizarea acestor mă
suri s-a îmbunătățit considerabil și 
îngrijirea medicală a muncitorilor, 
prin crearea unei puternice rețele de 
asistență medicală în întreprinderi 
și pe șantiere.

Omul, condițiile sale de muncă și 
'de viață, adaptarea perfectă la ma
șina sau unealta pe care o mî- 
nuiește, securitatea muncii consti
tuie astăzi preocuparea a nu
meroși factori — ministere, organe 
de conducere ale întreprinderilor, 
organizații de partid și sindicate. 
Amenajările din întreprinderi, rea
lizarea într-o proporție tot mai mare 
a măsurilor de tehnică a securității 
muncii au avut ca rezultat scăderea 
continuă a accidentelor de muncă și 
a îmbolnăvirilor profesionale. De 
asemenea, proiectarea și construirea 
unor obiective industriale importan
te — ca Uzina de fire și fibre sinte
tice Săvinești, Uzina de aeid sulfuric 
și superfosfați Năvodari, Uzinele clo- 
rosodice Govora, Uzina cocso-chimi- 
că Hunedoara, Uzina „Electroputere” 
Craiova — pe baza tehnicii celei mai 
moderne în domeniul protecției 
muncii au dus la eliminarea în cea 
mai mare parte a accidentelor și îm
bolnăvirilor specifice, datorate în 
trecut unor procese tehnologice ase-! 

partizat sarcini concrete tuturor 
membrilor și candidaților de par
tid, a intensificat munca politică 
pentru- îndeplinirea integrală a an
gajamentelor privind realizarea de 
economii și beneficii peste plan.

Tov. Tudor Nicolae, Lache Dezi- 
deriu și alți instructori nesalariați 
s-au deprins ca, atunci cînd află 
de inițiative prețioase care merită să 
fie generalizate sau constată lipsuri 
în activitatea organizațiilor de bază, 
să nu aștepte pînă ce vor fi chemați 
să prezinte informări la comitetul 
raional, ci anunță de îndată pe se
cretarii comitetului raional pentru a 
se lua măsuri operative.

Nu toate comitetele raionale de 
partid din Capitală au acordat însă 
atenția cuvenită muncii cu activiștii 
nesalariați. Intr-un timp, în activita
tea Comitetelor raionale de partid 
Tudor Vladimirescu și 23 August 
s-au vădit manifestări de formalism 
în selecționarea și îndrumarea unor 
instructori nesalariați. în raionul 
Tudor Vladimirescu, întrucît co
mitetul raional n-a desfășurat o ac
țiune sistematică în vederea ridică
rii nivelului de pregătire al instruc
torilor nesalariați, unii dintre ei au 
fost lipsiți de posibilitatea de a a- 
corda un ajutor mai eficace organi
zațiilor de bază de care se ocupau. 
Cu ajutorul biroului Comitetului oră
șenesc de partid București asemenea 
deficiențe au fost în cea mai mare 
parte înlăturate. Totuși, în munca 
cu instructorii nesalariați mai sînt 
unele rămîneri în urmă. în raio
nul 1 Mai, rezultatele obținute 
ar fi mai bune dacă pregăti
rea activiștiloi’ nesalariați în cadrul 
instructajului lunar ar fi îmbinată 
cu îndrumarea lor practică, pe te
ren, de către membrii biroului co
mitetului raional de partid. Secre
tarii comitetului raional și alți 
membri ai biroului merg rar pe te
ren împreună cu instructorii nesa
lariați; ar trebui, de asemenea, or
ganizate cu regularitate întîlniri ale 
secretarilor comitetului raional de 
partid cu instructorii nesalariați, 
care să prezinte informări despre ac
tivitatea lor.

îmbunătățirea continuă a activi
tății instructorilor nesalariați va con
tribui ca munca de conducere a dife
ritelor sectoare ale activității din 
raioanele Capitalei să devină mai 
concretă, mai calificată, mai efi
cientă.

N. B.
Respect pentru „marca

fabricii"

Am cumpărat de curînd o pensulă 
pentru bărbierit. Acasă am încer- 
cat-o, dar părul a început să se des
prindă din pensulă și să rămînă pe 
obrazul săpunit. Eticheta de pe mi
nerul de lemn al pensulei indică o 
întreprindere din Timișoara. Este 
clar că serviciul controlului de cali
tate nu a apărat cu destulă exigență 
marca fabricii. (De la Rusescu Ale
xandru, pensionar).

Excursie Ia... bibliotecă

dr. SANDU IOAN 
adjunct al ministrului sănătății 

și prevederilor sociale

mănătoare. Merită amintite, în mod 
deosebit, măsurile luate în această 
direcție în întreprinderi ca : Uzinele 
„23 August", Uzinele „Semănă
toarea", „Electrofar", Țesătoria de 
relon „Tudor Vladimirescu“-Bucu- 
rești etc. Uzinele de tractoare 
din Brașov constituie un exemplu al 
felului cum se aplică indicațiile cu 
privire la respectarea normelor de 
tehnică a securității. în afara faptu
lui că se face periodic instructajul 
salariaților, că fiecare maistru urmă
rește, în secția sau atelierul de care 
răspunde. îndeplinirea strictă a pre
vederilor respective, se exercită în 
această direcție un control minuțios 
din partea conducerii tehnice și a 
organelor sindicale.

Pe măsura aplicării în practică a 
progresului tehnic, a introducerii 
cuceririlor științifice în toate ramu 
rile economiei naționale, activita
tea în domeniul protecției munci 
îmbracă forme noi. Mecanizarea 
complexă a proceselor de muncă, 
automatizarea producției și folosirea 
unor mașini de mare productivitate 
atrag după sine reducerea continuă 
a efortului fizic și preponderența 
solicitărilor intelectuale. Pentru re
zolvarea acestor noi probleme, deo
sebit de importante, pentru ridicarea 
activității de protecție a muncii la 
nivelul cuceririlor actuale ale știin
ței și tehnicii, precum si pentru a se 
asigura un control unitar asupra 
aplicării măsurilor de igienă și de 
tehnică a securității, a fost necesară 
reorganizarea protecției muncii.

In baza recentei hotărîri privind 
organizarea protecției muncii, obli
gația și răspunderea pentru realiza
rea deplină a acestor măsuri o au — 
potrivit atribuțiilor ce le revin — 
cei ce conduc, organizează și contro
lează producția : șefii, de secții, sec
toare și ateliere, ingineri, tehnicieni 
gau maiștri ; conducătorii direcțiilor

NE SCRIU
corespondenții voluntari

Atenție și Ia transport I

întreprinderea nr. 1 Construcții 
din Mediaș a contractat cu între
prinderea de prefabricate de beton 
din Turda o cantitate însemnată de 
prefabricate — fîșii cu goluri — 
pentru planșeele blocurilor de lo
cuințe. Muncitorii de la Turda s-au 
străduit să producă aceste fîșii 
de calitate corespu ătoare. Nu 
aceeași grijă manifestă însă și cei 
care le încarcă în vagoane. în unele 
zile, constructorii din Mediaș au pri
mit multe prefabricate deteriorate. 
Oare manipularea și transportul nu 
pot fi făcute cu mai multă grijă ? 
(De la Petru Boca, muncitor).

Promisă tsni iritate

Anul trecut m-am mutat într-o 
locuință care avea nevoie de unele 
reparații. Am făcut o cerere la I.L.L. 
Lupeni încă din luna august. După 
vreo 10 zile un salariat a venit să 
vadă ce trebuie făcut. A mai trecut

generale, direcțiilor regionale, trus
turilor și combinatelor ; președinții 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare, miniștrii și conducătorii 
organelor centrale. Odată cu întoc
mirea planului de producție sau a 
sarcinilor curente, organele de con
ducere ale tuturor unităților vor sta
bili și cele mai eficiente măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă.

Controlul acestei activități se e- 
xercită de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, prin Inspecția 
de stat pentru igienă și protecția 
muncii, organizată la nivelul regiu
nilor și raioanelor. S-a creat 
astfel posibilitatea ca problemele de 
protecție a muncii, unitare prin con
ținutul lor, să fie privite în întreaga 
complexitate pe care o prezintă.

*
Ce trebuie să înțelegem, în con

cepția modernă, prin măsuri de pro
tecția muncii și care sînt factorii 
interesați în această problemă ?

Pentru ca muncitorul să-și poată 
desfășura activitatea la locul de 
muncă fără riscuri de accidentare 
sau îmbolnăvire, este necesar să aibă 
pregătirea tehnico-profesională co
respunzătoare. El trebuie deci să cu
noască bine procesul de producție, să 
fie instruit și examinat cu toată se
riozitatea dacă și-a însușit temeinic 
normele de igienă și tehnică a secu
rității muncii, dacă a înțeles că este 
în interesul propriei sale sănătăți să 
respecte și să aplice aceste măsuri.

în același timp este de datoria 
conducerilor de unități ca, în colabo
rare cu cadrele medicaile respective 
și cu sprijinul organelor sindicale, 
să vegheze neîntrerupt la folosirea 
integrală, judicioasă, a fondurilor 
destinate protecției muncii, la asi
gurarea unor măsuri eficiente în a- 
ceastă direcție. De altfel, în contrac
tele colective au fost incluse nume
roase prevederi importante cu acest 
caracter.

în baza statutului sindicatelor din 
țara noastră, sindicatele au un rol 
deosebit de important în controlul 
punerii în practică a măsurilor

o lună de așteptare și m-am dus din 
nou la I.L.L., unde am fost informat 
că va veni cineva să execute lucră
rile. A trecut toamna, iarna, a sosit 
și primăvara, iar locuința tot nere
parată a rămas, deoarece tovarășii 
de la I.L.L. au dat uitării promisiu
nile făcute. (De la Mihai Ciuhu- 
reanu, miner).

Risipite pe cîmp

După ce a terminat lucrările la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Tg. Jiu și la alte cî- 
teva instalații industriale, colectivul 
întreprinderii 6 Construcții Craiova, 
Șantierul 2 Tg. Jiu. a plecat în altă 
parte pentru a construi noi obiec
tive. La plecare pe locul fostului 
șantier au rămas semănate Pe cîmp 
tot felul de utilaje, fier, cabluri etc. 
Dacă întreprinderea 6 Construcții nu 
mai avea nevoie de ele putea să le 
demonteze și să le expedieze oțelă- 
riilor. (De la Zamfir Podăriță, mun
citor).

Biblioteca regională Maramureș 
are o filială în orașul Baia Sprie. 
Sfatul popular Baia Sprie i-a găsit 
un sediu cu totul nepotrivit : într-o 
casă neîncăpătoare, la marginea ora
șului. De cînd s-a mutat în acest loc, 
numărul cititorilor a scăzut deoare
ce puțini se încumetă să facă o ade
vărată excursie pînă la bibliotecă. 
(De la Nicolae Dobay, muncitor).

de protecție a muncii și mobi
lizarea oamenilor muncii la apli- 
carea lor. Desfășurînd o largă 
acțiune de educare a salaniați- 
lor, eile îi antrenează totodată la 
o intensă aotivitate de control ob
ștesc asupra respectării normelor de 
tehnică a securității și de igienă a 
muncii, pentru folosirea corectă a 
echipamentului și a diapozitivelor 
de protecție, pentru organizarea pro
cesului de producție în condiții care 
să prevină accidentele și îmbolnăvi
rile profesionale. în consfătuirile de 
producție organizate de sindicate se 
dezbat, de asemenea, problemele le
gate de protecția muncii.

în noua sa organizare, protecția 
muncii din țara noastră capătă o 
bază mult mai largă, tehnică și sani
tară. Avînd în componența sa spe
cialiști din diferite sectoare, contro
lul acestei activități va putea cu
prinde întregul complex al factori
lor de mediu, răspunzători de viața 
și munca oamenilor. Specialiștii din 
domeniul igienei comunale vor ac
ționa nu numai pentru realizarea 
condițiilor igienice în centrele popu
late, ci și în ce privește pro
blemele mai largi ale protecției sa
nitare în întreprinderi : plantări de 
spații verzi, eliminarea rezidiilor, 
păstrarea în condiții Igienice a a- 
nexelor sanitare etc.

Prezența medicilor epidemiologi, 
microbiologi, virusulogi, alături de 
ingineri și tehnicieni, în noua 
structură a Inspecției de stat pentru 
igienă și protecția muncii creează 
baza tehnică necesară diminuării și 
lichidării unor boli infecțioase pro
fesionale. Sarcini importante revin, 
în același timp, medicilor specialiști 
în igiena alimentației și în igiena 
școlară.

Medicii de întreprindere și întrea
ga rețea medico-sanitară, sub con
trolul secțiilor sanitare ale sfaturi
lor populare, vor sprijini, de aseme
nea, activitatea de protecție a mun
cii prin îmbunătățirea continuă a 
calității examenelor medicale la an
gajarea muncitorilor și a controlului 
medical periodic, prin folosirea mij
loacelor moderne de investigație.

Lărgirea bazei organizatorice a 
protecției muncii și extinderea sa la 
raioane creează posibilități mai bune 
de cuprindere și îndrumare a acti
vității de ocrotire a sănătății oame
nilor muncii de la sate în noile con
diții ale mecanizării și chimizării a- 
griculturii.

Așa cum s-a subliniat, starea teh
nică a mașinilor și instalațiilor, asi
gurarea acestora cu dispozitivele ne

Sera Uzinelor „23 August“ din 
Capitală pregătește pentru a- 
cest an peste o jumătate milion 
răsaduri de flori pentru împodo
birea aleilor și a parcului din 
incinta întreprinderii.

(Foto : M. Cioc)

Lista de ciștiguri in obiecte
Ia depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă și ciștiguri 
TRAGEREA

PENTRU TRIMESTRUL 1/1963

Nr. 
cîștiq

Nr. libre
tului cîști- 

aător

Valoarea cîștiqurilor

parțială totală

1 157.498 10.000
1 478.747 10.000
1 656.496 10.000
1 675.314 10.000
1 784.664 10.000
1 868.681 10.000
1 909.853 10.000
1 933.722 10.000
1 1.1.93.870 10.000
1 1.257.899 10.000 . 100.000
1 751.074 5.000
1 857.391 5.000
1 1.296.343 5.000

Terminația 
libr. cîști-

gător
13 57.586 5.000 80.000
13 06.769 2.000
13 24.368 2.000
13 39.574 2.000
13 77.225 2.000
13 81.688 2.000
13 91.414 2.000 156.000

130 8.762 1.000
130 9.808 1.000 260.000
130 4.309 500
130 6.401 500

■ 130 9.168 500
130 9.605 500
130 9.739 500 325.000

1.014 Total cîștiguri 
în obiecte : 921.000

Titularii libretelor de economii cu do
bîndă și ciștiguri la sorți pot alege, în 
limita valorii cîștiguTilor ce li se cuvin, 
obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale de economii de care depind uni
tățile care au emis libretele cu dobîndă 
și ciștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau in minus între 
valoarea obiectelor alese și valoarea cîș- 
tigurilor, se lichidează în numerar la în- 
mînarea obiectelor.

cesare de protecție la nivelul tehni
cii moderne, reprezintă elemente de 
mare importanță. Se cere, deci, din 
partea organelor de proiectare și 
construcție a utilajelor industriale și 
organelor de conducere ale produc
ției să realizeze astfel de mașini și 
instalații care să fie datate ou dis
pozitive eficiente pentru asigurarea 
securității muncitorilor.

Măsurile de protecție și stabilirea 
normelor republicane de tehnică a 
securității și igienă a muncii sînt 
rezultatul cercetărilor științifice din 
acest domeniu. Institutul de igienă 
și protecția muncii al Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale și-a 
axat planul de cercetare pe cele mai 
importante probleme de acest fel din 
principalele ramuri industriale și din 
agricultură. Se studiază, între al
tele, acțiunea pulberilor de dimen
siuni submicronice asupra organis
mului, efectul amestecurilor de pul
beri așa cum se găsesc în natură, 
toxicitatea coloranților sintetici, a 
unora dintre produsele folosite la fa
bricarea maselor plastice, a insecto- 
fungicidelor. Se efectuează, de ase
menea, cercetări în legătură cu ac
țiunea zgomotelor, vibrațiilor și ul
trasunetelor, cu stabilirea nivelului 
optim de iluminat incandescent și 
fluorescent etc.

Totodată, prin secțiile sale tehnice, 
Institutul de igienă și protecția mun
cii se ocupă, între altele, de reali
zarea prototipurilor de semnalizare 
automată, optică și acustică, a dife
ritelor substanțe din atmosfera in
dustrială, de metodele moderne de e- 
lectrosecuritate etc.

Aspectele orientării profesionale și 
cercetării procesului de adaptare a 
muncitorilor la diferitele condiții de 
lucru constituie, la rîndul lor, o 
preocupare a Institutului de exper
tiză și recuperare a capacității de 
muncă.

Studiile din țara noastră se în
dreaptă și spre unele probleme care 
stau în atenția Organizației Mon
diale a Sănătății și Biroului Interna
țional al Muncii cu privire la noile 
aspecte ale solicitării organismu
lui in condițiile proceselor de muncă 
automatizate. Ele se efectuează de 
către echipe complexe de specialiști.

Problemele deosebit de importante 
și complexe pe care le ridică protec
ția muncii impun o strînsă colabo
rare între medici, ingineri, tehnicieni 
și organizatori ai proceselor de pro
ducție, pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid in direc
ția ocrotirii, și pe această cale, a 
sănătății celor ce muncesc.

Concert George Georgescu- 
Magda Tagliaferro

Stagiunea muzicală a concentrat în 
ultimele săptămîni mai multe mani
festări atrăgătoare printre care se 
numără și concertul susținut, la în
ceputul săptămînii, de Filarmonica 
de sfat „George Enescu", sub con
ducerea maestrului George Geor
gescu, cu participarea solistică a 
pianistei Magda Tagliaferro.

Cunoscuta artistă franceză a fost, 
ca și la recentul recital din Sala 
Palatului R. P. Romîne, o interpretă 
fidelă a operelor unor reputafi com
pozitori ai țării saie. Ea intuiește 
spiritul muzicii lui Maurice Ravel, 
îndeosebi acel aliaj de exuberantă 
și claritate austeră a exprimării ; 
poate ceva mai puțin este surprins 
umorul discret, caracteristic și el 
Concertului pentru pian în sol ma
jor. Sonoritatea pianistică a parcurs 
o diversitate de nuanțe, cerută de 
partitură. Tehnica Magdei Taglia
ferro este suplă, degajată, adaptată 
exigentelor colorisfice și vivacității 
raveliene. deși se remarcă o insufi
cientă limpezime în alunecările ra
pide ale pasajelor de virtuozitate pe 
claviatură. Jocul capricios și sclipitor 
al „Focurilor de artificii“ de Claude 
Debussy (piesă oferită în supliment) 
a fost evocat într-o armonioasă con
tinuitate a stilului pianistic prin care 
cei doi compozitori francezi sînt în
rudiți.

Dintre capodoperele simfonismu
lui, maestrul George Georgescu a 
ales de această dată Simfonia a Vll-a 
în do major de Franz Schubert. A- 
ceasiă compoziție amplă în care 
Schubert, contemporanul lui Beetho
ven, aspirînd către echilibrul gran
dios al simfoniilor Titanului se lasă 
totuși în voia inspirației sale greu de 
concentrat în tipare prestabilite, a 
fost prezentată cu o mare înțelep
ciune tocmai în luminarea acestei 
trăsături. îndelungile perorații lirice, 
mărturie a marii sensibilități a com
pozitorului și a darului său de a-și

Expoz
Tia Peltz este o gra

ficiană cu activitate 
intensă, autoare a u- 
nor ilustrații și desene 
care au apărut ade
sea în paginile ziare
lor și publicațiilor 
noastre. Expoziția sa, 
din sala Fondului 
Plastic din Calea Vic
toriei 132, aduce lu
crări din ultimii ani, 
multe din ele executa
te în tehnica monotipu
lui. Unele evocă oro
rile fascismului, al
tele aduc mărturii din 
viața celor săraci în 
vremea orînduirii bur- 
ghezo-moșierești. („An-

i t i a Tia
gajare de servitoare“, 
„La stăpîn") sau sur
prind satiric moravuri 
din vremuri trecute 
(„Madam Any-pețitoa- 
rea", „La ghicit“).

Un loc mai mare îl 
ocupă în expoziție lu
crările care oglindesc 
aspecte din realitățile 
de astăzi ale construc
ției noastre socialiste, 
locuri și oameni pe 
care artista i-a cu
noscut în drumurile ei 
prin țară. („Școala 
populară de artă din 
Brăila", „Amator“. 
„Pregătire de sărbă
toare“, „Sărbătoare“). 
Un ciclu în care în-

Cinematografe)
Teatrul de Operă și Balet al R.P. Ro

mîne : Rigoletto — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Rosemarie — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caraglale“ 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Ancheta — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : Pygmalion — (orele 19,30). 
(Sala Studio) Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Sftnta Ioana — (orele 19,30). (Sala Studio
— str. Alex. Sahia nr. 76) : Cred în tine
— (orele 19,30), Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Li
bertatea) . Misterul cizmei — (orele 16). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : O 
lună de confort — (orele 19,30). Teatrul 
Evreiesc de stat : Soacra și nora — (orele
20) . Teatrul regional București : Războiul
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntului în 30 dc melodii — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Seară de concert — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina 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. 
Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18.45, 21,15), 
G. Coșbuc (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), V. Alecsandrl (14.30; 16.45), 
Gh. Doja (9,45; 12, 14,15, 16,30; 18,45; 21), 
Stefan cel Mare (10; 12; 15, 17, 19; 21), 
1 Mai (10,45, 13; 15,15, 17,30; 20). Seara 
prietenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). Noapte necruțătoare : Elena Pavel 
(10; 12, 15, 17; 19; 21), 23 August (10, 12, 
14,15; 16,30; 18.45: 21), Alex. Sahia (10, 12; 
15, 17, 19, 21). Povestea anilor înflăcărați
— cinemascop • Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
dună-amiază 16; 18,15; 20,30). Bunica Sa
bella ; Central (9,45, 12, 14,15; 16,30; 18,45, 
21). Luceafărul. (16; 18,15; 20,30). Program 
de filme documentare rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Partea ta 
de vină : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18,15; 26,30). Dosarul
furat ; rulează la cinematografele Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 14, după-amiază 16,15, 18,30, 
21). Moșilor (16; 18,15; 20,30). Telefonista : 
16 Februarie (16, 18: 20). Omul amfibie : 
8 Martie (16; 18,15, 20,30). Camelia : ru
lează la cinematograful Olga Bancic (15, 

înfățișa, mereu reînnoite, melodiile 
prin fermecătoare și neașteptate 
modulații, s-a succedat liniștit și 
simplu, într-o poetică continuitate 
a emofiei. Maestrul George Geor
gescu realizează la intensitatea cea 
mai potrivită, tonul romantic al a- 
cestei simfonii concepute în spiritul 
clasicismului beethovenian, pre
zent și acesta în episoade energice, 
în accentele triumfătoare, în carac
terul ferm de marș al unora dintre 
teme. Și alte elemente dominante 
ale simfoniei au fost puse în valoare 
de modul în care orchestra sesi
zează prompt sugestiile dirijorului : 
prezența elementului popular vie- 
nez, expresivitatea revenirilor per
manente ale dialogului dintre in
strumentele de coarde și suflători, 
circulația motivelor la diferitele 
compartimente care sînt reliefate 
rînd pe rînd ca glasuri principale. 
Interpretarea acestei lucrări, supra
numită nu numai prin durata ei 
„Marea simfonie", a adus o împros
pătare binevenită repertoriului cla
sic al concertelor noastre ; cu atît 
mai mult cu cît ea a prilejuit maistru
lui George Georgescu, unul dintre 
acele momente de superioară dărui
re creatoare, care atestă profunzi
mea concepției sale artistice, respi- 
rînd cu adevărat suflul marilor tra
diții dirijorale.

Cele „Trei dansuri“ de Theodor 
Rogalski, de curînd executate cu 
succes și peste hotare de maestrul 
George Georgescu, au deschis pro
gramul Filarmonicii. Ele sînt cunos
cute "n această interpretare de o 
strălucită autenticitate. Vom subli
nia, ca un efect cu totul deosebit, 
acel ritm interior imprimat ultimului 
dans prin sporirea continuă a vita
lității refrenului în „Hora din Mun
tenia", care se încheie cu o evo
care entuziastă a robusteții popu
lare.

ADA BRUMARU

Peltz
tîlnim figuri de colec
tiviști este acela inti
tulat „Bienala teatru
lui de amatori 1962“. 
Iar unele din cele mai 
interesante lucrări în
fățișează cu umor și 
înțelegere crîmpeie 
din viața copiilor de'“ 
la noi : figura unei fe
tițe „Lilica", „Fiica 
pescarului", „Cristi
an", „Curiozitate", chi
puri de micuți de la o 
grădiniță, „Prima zi 
de școală“, „Elevi din 
Lunca Boteni" „Nota 
10“ ș.a.

Iată o imagine din 
expoziție : „Băncuța".

17; 19; 21). Cîinele sălbatic Dingo : Dru
mul Serii (16, 18; 20). Cartouche — cine
mascop : 30 Decembrie (11,30; 15, 17; 19; 
21). Șapte dădace : rulează la cinemato
grafele Aurel Vlaicu (15; 17, 19, 21), Ills 
Pintille (16; 18.15, 20,30). Mirajul : Cultu
ral (16; 18; 20). Divorț italian : rulează la 
cinematografele C-tln David (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), Libertății (10; 
12; 14,30, 16,30; 18,30, 20,30), B. Delavran- 
cea (11; 16; 18, 20), înfrățirea între po
poare (10; 16; 18, 20). Contele de Monte 
Crlsto — cinemascop (ambele serii) : M. 
Eminescu (11; 15,30, 19). Kașmir — cine
mascop ; Popular (16, 18,15, 20.30). Balada 
husarilor : T. Vladimirescu (15; 17, 19; 
20,45), Munca (16, 18,15; 20,30). Meșter la 
toate : Arta (14,30; 16,30, 18,30; 20,30). Rîul 
și moartea : Flacăra (15; 17, 19; 21). Așa 
se fac cancelarii : Grivița (10, 12, 16; 18, 
26), Floreasca (16; 18; 20). Festivalul
Chaplin : V. Roaltă (9, 11,15; 13,30, 15,45: 
18,15; 20,45). Baronul Münchhausen : Uni
rea (11, 16; 18; 20).

Ieri în țară : Vremea a fost relativ 
rece cu cer variabil, exceptînd Oltenia, 
vestul Munteniei și Dobrogea unde ce
rul a fost acoperit. Au căzut precipitații 
locale sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în Transilvania, nordul Olteniei 
și Muntenia. Vîntul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 11 grade 
la Sînnicolau Mare și minus 2 grade la 
Avrămeni.

In București : Vremea s-a menținut 
rece cu cerul mai mult acoperit. In 
cursul dimineții a nins temporar, vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6-7 
și 8 aprilie. In țară : Vremea se încăl
zește ușor iar cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale mal ales în vestul 
țării. Vînt potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 șl plus 6 grade local mai 
scăzute la început în nord-est iar maxi
mele între 5 și 15 grade.

In București : Vremea se încălzește 
ușor, iar cerul va fi mai mult noros. 
Vînt slab pînă Ia potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.
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Pe una din aleile orășelului studenților din Iași. (Foto : Gh. Vințllă)

TELEGRAME EXTERNE

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a eliberării Ungariei

Recepția oferită de ambasadorul R.P. Ungare
Ambasadorul extraordinar și pleni

potențiar al R.P. Ungare în R.P. Ro- 
mînă Jenö Kuti a oferit joi seara o 
recepție în saloanele Casei Centrale 
a Armatei, cu prilejul celei de-a 
XVIII-a aniversări a eliberării Un
gariei.

La recepție au luat parte tovarășii 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Alexan
dru Drăghici, Leontin Sălăjan. Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului,

*

Cu prilejul celei de-a XVIII-a a- 
niversări a eliberării Ungariei, Jenö 
Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, însoțit de membrii 
ambasadei, a depus joi dimineața o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

In dimineața aceleiași zile, amba
sadorul R. P. Ungare a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor Sovietici din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Forțelor 
Armate.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membrii ambasadei.

★
Joi seara ambasadorul R.P. Ungare 

în R.P, Romînă Jenö Kuti a ținut o

FOTBAL U. E. F. A. — 1963 Z
In fiecare primăvară, în luna 

aprilie, sezonul internațional fotba
listic european este marcat de ma
rea întrecere a reprezentativelor de 
juniori care își dispută supremația 
în cadrul Turneului U.E.F.A.

Anul acesta se desfășoară cea 
de-a XVI-a ediție și, după cum se 
știe, fotbaliștii juniori vor lua star
tul în această competiție în ziua de 
13 aprilie în Anglia. Comisia de 
organizare a stabilit programul de
finitiv al celor 16 reprezentative, ele 
urmînd a susține meciurile din 
grupe la următoarele date calenda
ristice :

13 aprilie ; Grecia—R.F.G. și Elve
ția—Scoția (grupa A), Italia—Ungaria 
șl Franța—Bulgaria (grupa B), U.R.S.S. 
—ROMINIA și Olanda--Anglia (grupa 
C), Irlanda de Nord—Belgia și Suedia— 
Cehoslovacia (grupa D).

15 aprilie : Grecia—Elveția și R.F.G.— 
Scoția (A), Italia—Franța și Ungaria— 
Bulgaria (B), U.R.S.S.—Olanda și RO
MINIA—ANGLIA (C), Irlanda—Ceho
slovacia și Belgia—Suedia (D).

17 aprilie : Grecia—Scoția și Elveția 
—R.F.G. (A), Italia—Bulgaria și Un
garia—Franța (B), U.R.S.S.—Anglia și 
ROMINIA—OLANDA (C), Irlanda de 
Nord—Suedia și Belgia—Cehoslovacia 
(D).

19 aprilie semifinalele : cîștigătoa- 
rele grupelor A și C între ele și învin
gătoarele grupelor B și D între ele.

22 aprilie : finala pentru locurile 
3—4.

23 aprilie : finala pentru locurile 
1—2.

După cum se vede, reprezentativa 
țării noastre va avea ca adversari în 
grupa C pe tinerii fotbaliști englezi 
și pe cei din U.R.S.S. și Olanda.

5 corespondență primită recent de 
la Londra ne relata interesul cu care 
publicul englez așteaptă această în
trecere pe care o socotește o 
veritabilă „Cupă mondială" în mi
niatură”. In mod deosebit sînt aș
teptați însă cîștigătorii de anul tre
cut ai acestei competiții : juniorii 
romîni. mai cu seamă că ei sînt ad
versarii dîrecți ai celor englezi în 
lupta pentru șefie în grupa C. E greu

In citeva rîasduiH
Stmbătă la Auch, echipa bucureșteană 

de rugbi Grivița Roșie își încheie tur
neul în Franța,

In cel de-al doilea meci disputat la 
Grenoble, rugbiștii romîni au terminat la 
egalitate : 3—3 (0—0) cu echipa F. C. 
Grenoble.

★
în cadrul unui concurs atletic de sală, 

desfășurat la Tokio, tînăra sportivă 
australiană Robin Woodhouse a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu rezul
tatul de 1,75 m. La același concurs, ame
ricanul Charles May a sărit în lungime 
7,59 m.

Miercuri au fost cunoscute toate cele 
4 echipe calificate tn semifinalele „Cupei 
orașelor tlrguri” la fotbal. Echipa spa

conducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali și o- 
fițeri superiori, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, ziariști 
romîni și străini.

Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
♦

cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune cu prilejul celei 
de-a XVIII-a aniversări a eliberării 
Ungariei.

★

CONSTANȚA. Membrii gospodă
riei agricole colective „Prietenia 
romîno-ungară" din comuna Ostrov, 
regiunea Dobrogea, și numeroși me
canizatori din localitate au partici
pat joi după-amiază la o însuflețită 
adunare consacrată celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist.

Despre acest eveniment a vorbit 
tovarășul Constantin Rizea, secretar 
al Comitetului raional Adamclisi al 
P.M.R.

în încheiere a fost prezentat fil
mul ungar „Două reprize în iad".

(Agerpres)

INFORMAȚII
• Joi a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 

spre Paris, delegația U.A.S.R. alcătuită 
din tov. Vasile Vlad, membru al Consi
liului U.A.S.R., secretar al U.I.S., și Ma
rian Chirilă, membru al Consiliului 
U.A.S.R., care va participa la cea de-a V-a 
întîlnire a organizațiilor studențești din 
Europa și la cel de-al 52-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Studenților Francezi.

• Joi la amiază, la Casa Ziariștilor, a 
avut loc o consfătuire organizată de „Ga
zeta Finanțelor”, organ al Ministerului 
Finanțelor și al Băncii de Stat a R.P.R., 
cu prilejul împlinirii a 10 ani de apariție.

O La Brăila a avut loc joi seara în 
sala Teatrului de stat din localitate un 
concert al orchestrei simfonice din Galați 
dirijat de Alecu Sfetcu. Solist Sbigniew 
Szymonowicz, din R.P. Polonă.

• Opera maghiară de stat din Cluj a 
prezentat joi seara un spectacol extraor
dinar cu opera „Don Carlos” la care și-a 
dat concursul Miroslav Ciangalovici, so
list al Operei din Belgrad și la Metropo- 
litan-opera din New York. Spectacolul 
s-a bucurat de un frumos succes.

O Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor culturai-științifice, in colaborare 
cu Institutul de igienă și protecția mun
cii, organizează cu prilejul Zilei mon
diale a sănătății conferința „Alimentația 
și bolile cardio-vasculare”, prezentată de 
prof. univ. dr. lancu Gonțea. Conferința 
are loc astăzi, la ora 18, în sala Dalles.

® Marți 2 și joi 4 aprilie a.c., colecti
vul secției de operă și operetă a Teatru
lui de Stat din Constanța a prezentat în 
sala „Fantazio” un recital de canto și ba
let, cu concursul sopranei Cornelia Ga- 
vrilescu, artistă emerită, de la Teatrul de 
Operă și Balet din București. Programul a 
cuprins lucrări de Beethoven, Verdi, Puc
cini, Ceaikovski, Rossini, Donizetti și alții.

de dat un pronostic, șanse avînd în 
egală măsură și echipa sovietică (cu 
care vom juca primul meci) sau cea 
olandeză.

într-o convorbire avută zilele tre
cute cu antrenorii echipei noastre, 
Dumitrescu și Gorgorin, privind pre
gătirile juniorilor care ne vor re
prezenta anul acesta la „Turneul 
U.E.F.A.” aceștia s-au referit la ul
timele pregătiri ale lotului, subli
niind faptul că după un început a- 
nevoios legat de includerea celor 
mai talentați jucători în lot, precum 
și de înlocuirea unora dintre ei din 
cauza indisponibilităților ivite pe 
parcurs, în ultimul timp, după an
trenamente și meciuri susținute cu 
diferite echipe din categoria B și A 
a început să se contureze lotul din 
care urmează a fi formată e- 
chipa. Haidu și Suciu (portari), 
Lupescu, Grăjdeanu, Filimon, Mi- 
hăilescu (fundași), Mihăilă, Pleșa, 
Donciu (mijlocași), Pavlovici. Dumi- 
triu II, Sorin Avram. Popa, Nagy, 
Codreanu și Mănescu (înaintași). în 
meciurile susținute la Tîrgoviște, 
Brăila, Pitești și Constanța, antre
norii au pus un accent deosebit pe 
omogenizarea echipei.

Răspunzînd la întrebarea : Ce pă
rere aveți despre valoarea formației 
din acest an față de valoarea echi
pei de anul trecut care a cîștigat 
turneul ? antrenorul N. Dumitrescu 
a spus: „Este greu de făcut o ase
menea apreciere. Desigur, cîștigă
torii de anul trecut și-au demons
trat posibilitățile pe parcursul tur
neului, posibilități care nu au putut 
fi întrutotul prevăzute dinainte. A- 
celași lucru poate fi valabil șj acum 
O concluzie justă asupra echipei pe 
care o prezentăm acum o vom avea 
după jocurile ce le vom. susține. în 
ceea ce privește pregătirile, am a- 
vut condiții din cele mai bune și 
sperăm că și rezultatele vor fi pe 
măsura lor Băieții sînt în formă și 
încrezători în forțele lor. Mai mult 
ce aș putea să spun : că am dori să 
păstrăm „Cupa”...

C. M.

niolă F. C. Valencia a pierdut cu 1—2 la 
Hibernians, după ce cîștigase primul 
meci cu 5—0, iar Dinamo Zagreb, învin- 
gătoarea cu 4—1 în meciul tur, a făcut 
joc egal (0—0) cu Bayern München. Fe- 
rencvaros, după cum se știe, a eliminat 
echipa Petrolul Ploiești, iar A.S. Roma pe 
St-eaua Roșie Belgrad. In semifinale, Fe- 
rencvaros va întîlni pe Dinamo Zagreb, 
iar Valencia pe A.S. Roma.

★
Marele maestru maghiar Lajos Portisch 

este nou] lider al turneului internațional 
de șah de la Sarajevo, El a cîștigat par
tida întreruptă cu Simaghin și totalizea
ză după 8 runde 5,5 puncte. La diferență 
de un punct îl urmează marii maeștri 
Gliqorici, Szabo, Simaghin, Pachman, 
Uhlman și Ivkov.

Start la mondialele 
de tenis de masă

Incepînd de astăzi, atenția ama
torilor de sport va fi îndreptată spre 
Praga, unde se va desfășura timp de 
10 zile a 27-a ediție a campionate
lor mondiale de tenis de masă. Edi
fia din acest an reunește în lupta 
pentru cucerirea celor 7 titluri mon
diale peste 500 de jucători și jucă
toare, Favorifii campionatelor sînt 
sportivii din Japonia, R.P. Chineză, 
R.P. Ungară, R.P. Romînă, R.S. Ce
hoslovacă, protagoniștii principali 
ai ultimelor edifii ale marii între
ceri. Jocurile se vor desfășura la 16 
mese montate în incinta noului Pa
lat al Sporturilor.

Astăzi, în cadrul compefifiei pe 
echipe, reprezentativa feminină a 
fării noastre va întîlni echipele Gre
ciei și Danemarcei. Echipa masculi
nă intră sîmbătă în competifie, pri
mind replica reprezentativelor Bra
ziliei și R.F. Germane.

Mîine la Reșița

Triunghiular 
internațional de lupte
întorși dintr-un turneu între- 

p-inș în U.R.S.S. sportivii din e- 
chipa reprezentativă de lupte 
clasice a țării noastre susțin din 
nou sîmbătă și duminică alte 
confruntări internaționale. Este 
vorba de întîlnirile cu reprezen
tativele R. P. Bulgariei și Belgiei.

întrecerile triunghiularului in
ternațional de lupte clasice vor 
avea loc în sala spoiturilor din 
Reșița. In componența celor 3 re
prezentative sînt sportivi de certă 
valoare mondială : Keresov și 
Ivanov — cîștigători ai mul
tor concursuri internaționale, Bim- 
balov și Petrov — medaliațj o- 
limpici (R. P. Bulgaria) ; frații 
Mewis din echipa Belgiei, meda- 
liați olimpici : D. Pîrvuleecu și 
V. Bularca campion olimpic și 
respectiv campion mondial, I. 
Cernea, Gh. Popovici, Ion Țăranu, 
clasați pe locurile 2—3 la jocu
rile olimpice de la Roma și cam
pionatele mondiale de la Yoko
hama.

Gimnastica In producție
In primul trimestru al acestui an, 

Consiliile raionale U.C.P.S. din re
giunea Suceava au acordat o aten
ție deosebită extinderii gimnasticii 
in producție în cit mai multe între
prinderi. In acest timp, gimnastica 
în producție a fost introdusă în 
alte 23 întreprinderi și instituții, 
iar numărul celor care o practică a 
ajuns la aproape 9 000,

1)1 X TOATA ȚARA
PENTRU CREȘTEREA PRODUCTI

VITĂȚII MUNCII. Colectivul fabiicii 
„Reconstrucția" din Piatra Neamț 
acordă o atenție deosebită mecani
zării unor operațji și faze ale pm- 
ceäului de fabricație. Așa, de pildă, 
în ultima vreme a fost mecanizată 
operația de prelucrare a hîrtiei de 
la valțul-sugar. Importante lucrări 
s-au mecanizat și în sectorul leinn. 
Operațiile de descărcare a șipcilor 
din vagoanele C.F.R. și de încărcare 
a Iar în vagoanele fabricii se execu
tă acum mecanizăt.

Mecanizarea acestor operații ca și 
a altora a dus la creșterea în pri
mul trimestru al anului a producti
vității muncii cu circa 2,5 la sută 
față de plan.

IȘI ÎMBOGĂȚESC CUNOȘTIN
ȚELE. Stațiunea republicană a ti
nerilor naturaliști din orașul Ti
mișoara cunoaște în aceste zile 
de vacanță o bogată activitate. 
Peste 500 de elevi din școlile ele
mentare și medii, sub îndrumarea 
unor profesori de specialitate își îm
bogățesc cunoștințele despre viața 
plantelor și animalelor.

Stațiunea, care dispune de labo
ratoare și sere modern utilate, de 
pepiniere și cîmpuri experimentale 
îi ajută pe tinerii naturaliști să cu
noască mai bine vegetația, dezvolta
rea și formele de hrănire a diferi
telor specii de animale.

ACHIZIȚII NOI LA MUZEUL 
UNIRII. Zilele acestea colectivul 
Muzeului Unirii din Iași a achizi
ționat o serie de obiecte și docu
mente importante legate de actul 
Unirii de la 1859. Printre aceste a- 
chiziții se găsește coresponden
ța în original purtată de Ale
xandru Ioan Cuza, Costache Negri, 
Mihail Kogălniceanu în legătură cu 
necesitatea unirii Țărilor Romîne, 
precum și diferite obiecte care au 
aparținut luptătorilor unioniști.

CONFECȚII PENTRU CEI MICI. — 
Pentru primăvara aceasta, fabrica de 
confecții și tricotaje din București, 
„Arta Modei“ din Capitală, „Mondiala” 
din Safu Mare și altele au introdus 
în producție modele noi din țesături 
de iînă și bumbac în contexturi și de
sene specifice copiilor. Au fosf livrate 
comerțului pardesie în mai multe cu
lori, raglane impermeabile confecțio
nate din țesături de bumbac și relon, 
bluze din relon căptușite, peste 20 
modele noi de rochițe și altele.

La fabrica de mase plastice București s-au produs noi Jucării pneumatice din 
material plastic pentru plajă.

Opt zile în temnița franchistă 
de la Carabanchel

Tînărul francez Raspail, care 
și-a petrecut vacanța în Spania, 
a fost arestat împreună cu doi 
prieteni. Pentru care motiv ' —
„Ați pus bombe", a afirmat poliția 
lui Franco. Povestea lor, relata
tă de Raspail la înapoierea sa la 
Paris, a apărut în paginée supli
mentului - magazin al ziarului 
„Drapeau Rouge" :

„Este scund locotenent- colonelul, 
cu tenul palid, vorbește franțuzește 
cu un accent curios. In spatele bi
roului, un căpitan nu mă slăbește 
din ochi. Un interpret civil așteap
tă. Doi „Guardia Civil” înarmați, 
stau în spatele meu.

—Vorbește ! Cei doi prieteni ai 
tăi au mărturisit, tu ai pus bomba. 

Izbucnesc în rîs. Din nou încerc 
să mă explic. Cer să fiu pus în le
gătură cu consulatul francez. în loc 
de răspuns locotenent-colonelul mă 
lovește.

Interogatoriul durează de ore. 
Stau în picioare în mijlocul camerei 
Aceeași întrebare revine mereu 
Mereu loviturile de pumn, loviturile 
cu piciorul, palmele locotenent-colo- 
nelului.

— Mărturisește, tu ai aranjat lovi
tura. Dacă continui așa, te așezăm 
din nou în mașină și îi dăm foc. 
Mulți oameni dispar aici în acest 
fel.

în mașină, polițiștii au găsit poe
me de Eluard, desene de Picasso, 
un caiet de cîntece. Ei consideră 
toate acestea drept piese dovedi
toare. Dar, bine înțeles, cu bomba 
n-aveam nimic de-aface nici eu, nici 
prietenii mei.

Spre dimineață, tot cu cătușe la 
mîini, sînt dus la subsol, în celulă. 
E mică de tot. aproximativ 1,70 m 
pe 60 cm. Un pat de ciment o des
parte în două. Ca fereastră, sub 
plafon, o gaură de zece centimetri. 
Pereții sînt acoperiți de inscripții 
răzbunătoare. Cuvîntul „Libertad“ 
revine des, deasupra ușii, cu litere 
mari.

In ciuda numeroaselor ore de ne
somn, mi-e imposibil să dorm, nu 
pricep ce se întîmplă.

De opt zile, Pierre Michel și cu 
mine 6Întem în vacanță în Spania. 
Avem o mașină veche și lnlen|tonam 
să vizităm țara timp d» o lună.

Ședințe ale unor comisii 
permanente C.A.E.R.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a doua 
ședință a Comisiei permanente valu- 
tar-financiare a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare, U.R.S.S.

Comisia a examinat proiectul de 
convenție între țările membre ale 
Consiliului privind sistemul de de
contări multilaterale în ruble trans
ferabile și organizarea Băncii țărilor 
socialiste, precum și proiectul de sta
tut al acestei bănci. Ședința comisiei 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
colaborare frățească și înțelegere re
ciprocă.

★
BERLIN 4 (Agerpres). — La Ber- 

lift a avut loc cea de-a treia ședință 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru standardizare. La ședință au 
luat parte delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R, P. Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S. Ca observator la 
ședință a fost de față un reprezen
tant al Cubei.

Comisia a discutat problemele le
gate de coordonarea activității orga
nelor C.A.E.R. în domeniul standar
dizării și a precizat planul de activi
tate pe 1963. Ședința a decurs într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
cordialitate.

Proiectul noului buget 
al Angliei

LONDRA 4 (Agerpres). — La 3 
aprilie, Reginald Maudling, ministrul 
de finanțe al Marii Britanii, a pre
zentat în Camera Comunelor noul 
proiect de buget pe exercițiul fiscal 
1963—1964.

Capitolul cheltuielilor militare 
prevede suma de 1 838 000 000 lire 
sterline, ceea ce reprezintă o creștere 
de 117 000 000 lire sterline față de 
bugetul anului trecut. Creșterea alo
cațiilor pentru industrie, comerț, 
transporturi este mult mai mică, iar 
pentru educație cu totul neînsem
nată.

Potrivit declarațiilor lui Maudling, 
„concesiile fiscale“ prevăzute în noul 
buget vor provoca un deficit de circa 
700 milioane lire sterline, cel mai 
mare deficit bugetar înregistrat din 
anul 1946.

Aseară, ne aflam în „Vale de Los 
Caidos“. Pe o colină se ridică o cru
ce mare. Sub cruce, săpată în gra
nit, o bazilică dedicată franchiștilor 
morți în războiul civil. Franco a 
conștruit-o cu deținuți politici. Mii 
și mii de republicani au murit la a- 
ceastă construcție.

Vizitam bazilica de cîteva minute, 
cînd o bombă a explodat într-o ca
pelă. Imediat, panică generală. 
Deodată a sosit „Guardia Civil“ și 
a arestat pe toată lumea.

Am fost duși înapoi în interior și 
am fost separați. Pierre se văzu în-

Răsfoind presa străină

soțif de un gardian. In ciuda pro
testelor noastre vehemente, nimeni 
nu voia să ne asculte.

In cele din urmă, după mai multe 
ore, a sosit un gradat care ne-a in
terogat individual cu privire la cele 
ce se întîmplaseră și la prezența 
noastră în Spania.

După aceea, gardienii ne-au îm
barcat, pe Michel și pe mine, într-un 
jeep care ne-a dus la un comisarial 
de poliție de la Escurial, lingă Ma
drid. Din nou am fost separați chiar 
de la sosirea noastră. Aci am fost 
dus în fața colonelului care, de 
abia sosit, m-a lovit.

...Timpul trece ; dacă continuă 
așa, voi înebuni. Deodată, ușa se 
deschide, un gardian îmi aduce 
ciorba. într-o gamelă, un amestec 
infect de cartofi, orez și boabe mari 
de mazăre, cu o bucățică infimă de 
grăsime. Pute. Ar trebui s-o mănînc 
cu degetele. Nu mi-e foame.

Mai tîrziu sînt supus unui nou in
terogatoriu. Ca și în cursul nopții 
neg totul. Colonelul nu vrea să știe 
de nimic și mă trimite înapoi în ce
lulă.

Din nou, celula umedă. Undeva se 
fluieră .Marseilleza“. Nu sînt sin
gur, Nu poate fi Michel, el este sus 
Din nou o gamelă cu același ames
tec. Tot nu mi-e foame. începe o 
noapte lungă, nesfîrșită. Am dormit? 
Nu știu mi se întinde o cafea După 
cîteva momente sînt sco3 afară, 
pentru q fi legat cu lanțul de Mi

Convorbiri între conducători 
ai P. C. U. S. și ai P. C. Francez

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite : La C-C. al P.C.U.S. au 
avut loc luni și marți convorbiri cu 
delegația Partidului Comunist Fran
cez alcătuită din Waldeck Rochet, 
secretar general adjunct al P.C. 
Francez, Raymond Guyot, membru 
al Biroului Politic al P.C. Francez, 
Paul Laurent, membru supleant al 
Biroului Politic al P.C. Francez, și 
Jacques Denis, membru supleant al 
C.C. al P.C. Francez.

La convorbiri au luat parte Frol 
Kozlov și Mihail Suslov, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și secre
tari ai C.C. al P.C.U.S., Boris Pono- 
mariov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Prezențe rominești peste hotarft

La festivitățile consacrate aniversării lui Andersen
COPENHAGA 4 (A- 

gerpres). — Răspun- 
zînd invitației primite 
din partea Comitetu
lui muzeelor din ora
șul Odense-Danemar- 
ca, scriitorul Ion Pas, 
președintele Comite
tului de Radiodifuziu
ne și televiziune al 
R.P. Romine, a parti
cipat la festivitățile 
organizate în acest o- 
raș consacrate celei de 
a 158-a aniversări a 
marelui povestitor da
nez Hans Cristian An
dersen.

La 2 aprilie Ion Pas, 
împreună cu I. Be- 
seadovski, însărcina
tul cu afaceri a.i. al R. 
P. Romîne la Copen
haga, au participat. la 
ceremonia care a avut 
loc în parcul Ander
sen din Odense, unde, 
Holger Larsen, prima
rul orașului, și alte 
personalități locale au 
depus coroane la mor- 
mîntul scriitorului.

In după-amiaza a- 
celeiași zile, în cadrul 
acțiunilor organizate

Presa elvețiană despre Concertul 
pentru violoncel și orchestră de Anatol Vieru

GENEVA 4 (Agerpres). — Presa 
elvețiană continuă să consacre cro
nici elogioase Concertului pentru 
violoncel și orchestră de compozito
rul romîn Anatol Vieru, distins cu 
premiul I la concursul „Regina Ma- 
ria-Jose", desfășurat în Elveția. A- 
cest concert a fost prezentat săptă
mâna trecută la Geneva de orchestra 
simfonică „La Suisse Romande“, di
rijată de Jean Marie Auberson, a- 
vînd ca solist pe violoncelistul romîn 
Vladimir Orlov.

Sub semnătura criticului muzical 
Franz Walter, ziarul „Journal de 
Geneve" scrie: „Lucrarea lui Vieru 
reflectă o natură sensibilă și pătrun
zătoare... Din punct de vedere ar

Cuvîntarea lui Ben Bella
ALGER 4 (Agerpres). — Primul 

ministru nigerian, Ben Bella, a rostit 
la 3 aprilie o cuvîntare în fața 
cursanților Centrului de educație 
populară din El Riath, în apropiere 
de Alger, în cadrul căreia a abordat 
diverse probleme interne și interna
ționale. Vorbind despre confiscarea 
unor proprietăți funciare și de altă 
natură ale unor colonialiști francezi 
notorii, Ben Bella a subliniat că în 
această privință guvernul trebuie să 
se conducă mai ales după interesele 
poporului algerian și mai puțin 
după textele unor acorduri. El a re
levat că aceasta este o primă fază 
și că guvernul algerian este hotărît 
să procedeze la fel și cu marile pro
prietăți funciare ale unor moșieri 
algerieni.

Ben Bella a elogiat apoi ajutorul 

chel. Ne euim într-un jeep cu desti
nația Madrid. Exact timpul pentru a 
schimba cîteva cuvinte de încu-a- 
jare. Sosim la „Puerto del Sol“ la 
cartierul general al siguranței și al 
sinistrelor brigăzi politico-sociale, 
încă un interogatoriu. Singur, sînt 
dus de data aceasta în fata unui 
comandant. îmi epune să stau pe 
un scaun. Cu el, cinci sau șase po
lițiști toți înarmați.

Imediat mă amenință că mă 
va omorî în bătaie. Neobținînd nici 
un succes, îmi promite libertalea 
dacă spun că unul din camarazii 
mei a pus bomba. Refuz. Atunci, îmi 
propune bani. Nimic de făcut. Toate 
astea durează ore întregi... în cele 
din urmă sînt totuși dus înapoi la 
Escurial.

A doua zi, din nou plecare la 
Puerto del pol. De data asta îl regă
sesc pe locotenent-colonel. Si el îmi 
oferă bani, libertatea, numai să a- 
runc totul asupra prietenilor mei. Nu 
pot suporta mult timp toate acestea. 
Cu stomacul gol de trei zile, fac o 
criză de nervi. Este chemat un me
dic. Colonelul schimbă tactica, Mă 
invită să împartă cu mine prînzul. 
îmi oferă de băut, țigări, îmi arată 
cele două pistoale ale lui. mitralieta. 
Cred că e nebun. După ore și ore, 
sfîrșesc prin a semna o declarație.

Văzînd că nu va obține nimic mai 
mult, mă expediază în celulă. Orele 
fie scurg încet, foarte încet...

...A doua zi, după amiază sînt 
scos afară. Am surpriza de a 
vedea pe Pierre și pe Michel, 
în sfțrșit. sîntem împreună. Sin
tern legați cu lanțuri și ne urcăm 
într-o mașină militară. Colonelul este 
acolo cu o mare escortă înarmată. 
Pornim spre Madrid Ne oprim în fata 
unei clădiri impozante. Colonelul și 
doi gardieni coboară Peste cîteva 
minute, un gardian revine. Mașina 
pornește. Mergem de puțină vreme. 
Pun întrebări gardianului, Ca și cum 
nu s-ar fi întîmplat nimic, îmi spune 
că judecătorul ne-a condamnat la 
20 de ani de îuchispare. Nu sîpț în 
stare să pronunț un cuvînt Ceilalți 
își dau Seama că trebuie să se fi în
tîmplat ceva. Mă întreabă ; încetul 
çu încetul le spun. La rîndul lor, pri
mesc lovitura. „.Ne continuăm dru
mul. Nu na Înapoiem la Escurial,

Convorbirile s-au desfășurat îrî 
spiritul prieteniei sincere, frățești și 
al cordialității care caracterizează 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Francez și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. Delegații au făcut 
un schimb de informări asupra acti
vității partidelor lor și au discutat 
problemele actuale ale situației in
ternaționale și mișcării muncitorești, 
precum și alte probleme care pre
zintă interes pentru cele două parti
de frățești. Schimbul de păreri caia 
a avut loc a confirmat deplina iden
titate a punctelor de vedere și uni
tatea de păreri a celor două partida 
în toate problemele abordate.

la casa-muzeu H. Ci 
Andersen, Ion Pas, 
traducătorul în limba 
romînă a povestirilor 
lui Andersen, a citit 
povestirea „Straiele 
noi ale împăratului". 

Lecturile au fost fil
mate de televiziunea 
daneză și în aceeași 
seară au fost trans
mise de posturile da
neze de televiziune. In 
continuare, televiziu
nea daneză a transmis 
filmul românesc „La 
Horă".

hitectural, elementele discursului, în 
aparență dispersate, sînt în realitate 
foarte solide. Suplețea accentului as
cunde precizia unei gîndiri riguroa
se și conștiente de ea însăși. Acest 
concert face în ansamblul său o im
presie bună și se ascultă cu interes 
chiar de două ori consecutiv“.

Ziarul ..Gazette de Lausanne“ scrie 
la 2 aprilie, sub semnătura lui Jean 
Perrin: „Vieru orchestrează cu mă
iestrie și rafinament. Violoncelistul 
Orlov a interpretat acest concert cu 
un talent deosebit. Sonoritatea sa 
este remarcabilă, iar tehnica sa este 
strălucitoare. Această lucrare pre
zintă pentru orice solist dificultăți 
serioase“.

acordat de Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste poporului alge
rian în lupta pentru obținerea inde
pendenței.

Condamnînd experiențele nucleare 
franceze din Sahara. Ben Bella a de
clarat că Algeria „nu va accepta 
niciodată ca teritoriul ei să servească 
drept poligon pentru experimentarea 
bombelor atomice“. El a exprimat 
solidaritatea poporului algerian cu 
lupta Cubei revoluționare. „Revolu
ția algeriană va fi întotdeauna de 
partea revoluției cubane". a spus el.

Primul ministru algerian s-a refe
rit apoi la viitoarea conferință a șe
filor de state și guverne din Africa 
care urmează să aibă loc la Addis 
Abeba și la problema unității afri
cane.

mașina merge spre Carabanchel ; 
temnița.

Iată Carabanchelul și zidurile sala 
înalte. Sîntem înconjurați de o sume
denie de militari, polițiști, qardieni. 
Odată formalitățile terminate, sîn
tem conduși separat la celulă. E 
mare ; la înălțimea unui om, o fe
reastră cu gratii enorme. Gardianul 
precizează că este interzis să pri
vești prin fereastră. Intr-un colț, o 
gaură : este latrina. O cutie de con
serve conține apă pentru spălat, 
pentru curățat celula și „cabinetul“.

Cel care aduce mîncarea vine să 
mă vadă cu un deținut politic. Aces
ta vorbește franțuzește. Primele Iul 
cuvinte sînt de încurajare. îmi 
spune că Ramon Ormanzabal și 
Gregorio Rodriguez (doi dintre con
ducătorii partidului comunist spa
niol) se aflau acum cîteva zile pe 
aceeași galerie. Despre el îmi spune 
că este condamnat la șase ani de 
temniță centru că a distribuit ma
nifeste împotriva dictaturii franchis- 
te. Mii de oameni sînt deținuți la 
Carabanchel.

Cel care distribuie mîncarea îmi 
povestește că tocmai a terminat 18 
zile de carceră cu numai o bucată 
de cîine și cuțină ncă ce zi, fără a 
mat vorbi de lovituri. Motivul : îl lă
sase pe Ormanzabal și pe alți deți
nuți politici să comunice între ei șl 
în celulele lor se găsiseră creioane 
(strict interzis).

Cîteodată, cînd mă duc să-mi iau 
apă, trecînd prin fața celulelor, aud 
cuvinte de încurajare în limba fran
ceză. Sîni deținuți politici — comu
niști, socialiști, anarhiști, militant! 
din „Fronte de liberacion popular", 
precum și monarhiști. în acest mo
ment sînt treisprezece care tocmai 
au suferit patruzeci de zile de car
ceră la brigada politico-socială Unii 
au fost mutilat! în timpul torturilor. 
Toți au un moral de oțel și ni-1 
transmit prin cîteva cuvinte.

După patru zile, judecătorul mili
tar ne cheamă din nou și ne anunță 
că nevinovăția noastră a fost recu
noscută. Dar numai după alte patru 
zile părăsim Carabanchelul, fiind 
supuși în continuare aceluiași regim.

Sub escortă, sîntem duși la fron
tieră. Pierre constată că polițiștii au 
furat benzina de la mașină și ne-au 
stricat toate lucrurile.

înainte de a pleca de la Caraban
chel ne-am luat rămas bun de la de- 
tlnutii politici Le-am promis să fa
cem totul pentru a atraqe atentia o- 
piniel publice șl a întări solidarita
tea internațională Fie ca ei să gă
sească o dovadă de solidaritate în 
publicarea acestui articol 1
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A XVIIka aniversare a eliberării ungariei

Știința continuă
Un succes de seamă al minerilor franceziMOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS : Stația automată „Luna—4“, con- 

tinuîndu-și zborul, se apropie de Lună și va trece în apropiere de su
prafața Lunei. La bordul stației „Luna—4" se efectuează experimente și 
observații necesare realizării viitoarelor zboruri, potrivit programului 
elaborat al explorării Lunei.

Potrivit datelor telemetrice obținute la 3 aprilie, aparatajul aflat la 
bordul stației „Luna—4“ funcționează normal. Radiocomunicațiile cu 
stația se desfășoară în bune condiții.

La 4 aprilie, ora 20 (ora Moscovei), stația automată „Luna—4“ s-a 
aflat la o distanță de 314 000 km de pămînt, deasupra punctului de pe 
suprafața Pămîntului avînd următoarele coordonate : 75 grade 54 mi
nute longitudine estică și 13 grade 12 minute latitudine nordică.

Următoarele informații despre zborul stației automate „Luna—4" vor 
fi transmise la 5 aprilie.

Viitoare rampă 
de lansare

MOSCOVA 4 (Agerpres), — Cores
pondentul agenției TASS transmite de 
la Centrul special de legături cosmice 
la distanțe mari:

Noul zbor în direcția Lunii consti
tuie continuarea programului de cer
cetări asupra spațiului perilerestru, pro
gram care .are ca scop să transforme 
Luna înfr-o gigantică rampă de lan
sare, necesară omului pentru zborul 
spre planetele sistemului solar.

Corespondentul califică Centrul spe
cial de legături cosmice la distanțe 
mari — importantă instituție științifică 
înzestrată cu tehnică modernă, drept 
„creier al întregului vast complex pen
tru conducerea zborului stației „Luna-4“, 
mesager al științei sovietice“.

întregul complex de lucrări legate 
de acest zbor este condus de o comi
sie de sfat,’ din care fac parte proiec
tantul general, teoreticianul cosmonau
ticii, oameni de știință și ingineri.

Evenimentele
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

Situația din Argentina continuă să 
se mențină confuză. între comandan
ții forțelor guvernamentale și cel ai 
rebelilor se desfășoară un adevărat 
„război al comunicatelor” în care 
unii dezmint afirmațiile celorlalți.

Potrivit agenției Associated Press, 
comandantul flotei argentiniene, a- 
miralul Eladio Vazquez, a sosit cu un 
avion special la Buenos Aires. Ace
eași agenție transmite că în timp ce 
guvernul pretinde că rebelii au de
pus armele ca urmare a luptelor care 
au avut loc miercuri, surse ale rebe
lilor au declarat că amiralul Vazquez 
a sosit la Buenos Aires „nu pentru a 
se preda, ci numai pentru a trata un 
armistițiu”. Potrivit acelorași surse, 
conducătorii rebeliunii, generalii 
Benjamin Menendez și Federico To- 
ranzo au plecat la Puerto Belgramo, 
una din marile baze navale argenti
niene. Un post de radio al rebelilor 
a anunțat că aceștia „controlează si
tuația în orașul Cordoba, situat la 
400 mile nord-vest. de Buenos Aires. 
Rebelii au declarat că unitățile na
vale „au încetat doar operațiunile 
pentru a permite discutarea unui ar
mistițiu”. Agenția Reuter relatează 
că „potrivit unui comunicat guver
namental, baza de submarine Mar 
del Plata, deținută de rebeli, a fost 
asediată la 4 aprilie“.

După cum transmite agenția U.P.I., 
unități izolate ale armatei argenti
niene, care s-au alăturat rebelilor 
din marină, continuă să mențină po
zițiile ocupate de-a lungul frontierei 
cu Bolivia și se semnalează existen
ta unor puncte de rezistență.

Pe de altă parte, un comunicat 
guvernamental anunța în după a- 
miaza zilei de 4 aprilie că „toate 
unitățile armatei argentiniene ascul
tă ordinele șefului armatei”, credin
cios președintelui Guido.

Agenția Associated Press relatează 
că în apropierea clădirii din Buenos 
Aires a Ministerului de Război s-au

JOCUL „DE-A UNIFORMA“

ultima 
capitala Coreei de sud. 
determinat junta militară 
aceste măsuri 
După cum se de 

sud, 
sub
câ 

pu- 
ho-

După ce la 16 martie în Coreea 
de sud a fost decretată starie ex
cepțională, se anunță că poliția din 
Seul se află în permanentă mobili
zare. Autoritățile au întărit unitățile 
de poliție care patrulează pe stră
zile capitalei pentru a face față u- 
nor eventuale demonstrații populare, 
în centrul Seulului, în piețe, în car
tierele unde își au reședințele mem
brii juntei militare au lost postate 
patrule întărite. Astfel redau „Asso
ciated Press“ și alte agenții de pre
să atmosfera existentă în 
vreme în

Ce a 
să-și ia 
ranță“ ? 
curînd, dictatorul Coreei de 
generalul Pak Cijan Hi, care 
presiunea maselor promisese 
peste patru luni va transfera 
terea „unor autorități civile“, a 
tărît pe neașteptate să mai păstreze 
puterea, în forma actuală, încă pa
tru ani. Aceasta, deși lucrurile erau 
aranjate în așa fel incit, chiar în- 
treprinzînd „transferul“, puterea de 
stat ar fi revenit acelorași ele
mente, preschimbate însă în per
soane „civile“. Cum s-ar spune — 
era vorba doar de un „joc de-a uni
forma“ menit să dea celor naivi 
impresia unei oarecare schimbări 
în structura regimului. Kim Cion Pil, 
șeful serviciilor secrete sud-coreene, 
„mîna dreaptă“ a dictatorului și tre
cuse la înjghebarea — cu ajutorul 
unor fonduri în dolari — a unui așa- 
numit „partid democrat republican“. 
Se socotea ca ceva de la sine în
țeles că, după ce noul partid va a-
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Aprecieri în presa 
occidentală

Desmond Cluf, comentatorul pen
tru problemele științifice al zia
rului englez „Daily Sketch“, arată 
că după părerea specialiștilor occi
dentali, racheta cosmică lansată de 
Uniunea Sovietică este suficient de 
mare pentru a transporta „un la
borator lunar“, care să poată asele- 
niza și stabili caracterul și structura 
suprafeței lunare.

*
„Washington Post“ : „Noua per

formanță a rușilor poate furniza oa
menilor de știință sovietici mult mai 
multe date referitoare la Lună decît 
cele pe care oamenii de știință a- 
mericani le vor putea culege peste 
opt luni sau, poate, și mai tîrziu".

★
„New York Times” : „Această 

faptă de eroism simbolizează reali
zările U.R.S.S. în explorarea Cosmo
sului“.

din Argentina
auzit schimburi de focuri de armă. 
Clădirile guvernamentale, posturile 
de radio și punctele cheie din Bue
nos Aires continuă să fie păzite de 
trupe. în același timp, potrivit unui 
comunicat guvernamental, ca ur
mare a bombardamentului efectuat 
miercuri de avioane guvernamentale 
asupra bazei rebelilor de la Punta 
Indio au fost distruse pe sol 26 de 
avioane. Agenția Prensa Latina 
transmite că miercuri seara la baza 
uruguayană Carrasco a aterizat al 
doilea avion militar argentinian pe 
bordul căruia se aflau șapte ofițeri. 
Aceștia au cerut să li se acorde azil 
politic.

„Monstrul verde"
(Desen de EUGEN TARU)

sigura alegerea lui Pak Cijan Hi în 
funcția de președinte al Coreei de 
sud, șeful noului partid, Kim Cion 
Pil, va deveni prim-ministru.

între timp, însă, în rîndul căpete
niilor juntei militare au început in
trigile. Cu aceet prilej au avut loc 
dezvăluiri ale unor afaceri necu
rate în care erau implicate elemen-

Comentariul zilei
ta din conducerea juntei. Așa cum 
s-a relatat în presa internațională, 
într-unul din scandalurile care au 
izbucnit era implicat tocmai Kim 
Cion Pil, care-și rezervase fotoliul 
de „prim-ministru“ al guvernului „ci
vil“ ce urma a fi creat. Este vorba 
de mașinațiuni cu hîrtii de valoare, 
de nereguli financiare în legătură 
cu importul de automobile din Japo
nia, de mituiri și, în cele din urmă, 
de afacerea cunoscută sub denumi
rea de „Walker Hill" — cel mai 
mare business al lui Kim Cion Pil 
— construirea în imediata apropiere 
de Seul a unui uriaș cazino cu cinci 
vile, cu baruri și purtînd numele u- 
nor generali americani bine cunos
cuți prin partea locului : Mac Arthur, 
Van Fleet, Taylor etc.

Unii observatori fac o legătură în
tre acest scandal șl declarația dic
tatorului Pak Cijan Hi că : „Țara 
încă nu s-a maturizat suficient pen
tru a avea o putere civilă“.

împotriva manevrei întreprinse de

Astăzi ziua în care
„Luna-4“ va fi prezentă cu an
tenele sale în apropiere de Lună 
și va comunica pe pămînt impor
tantele date pe care le va înregis
tra. In presa sovietică apar nu
meroase calcule și ipoteze emise 
de savanți și specialiști despre 
zborul și rezultatele așteptate de 
la ,,Luna-4".

După cum a declarat V. Neste
rov, secretar științific al Institu
tului Astronomic Sternberg din 
Moscova, datele obținute de 
„Luna-4" vor contribui la a- 
profundarea cunoștințelor despre 
Lună și despre spațiul din jurul 
ei.

Intr-un articol din ziarul „Kom- 
somolskaia Pravda" de joi, ingi
nerul I. Alexandrov, unul din

Corespondență 
din Moscova

specialiștii de frunte ai industriei 
radiofonice sovietice, dă unele a- 
mănunte despre aparatajul de te
leviziune pregătit pentru zboru
rile cosmice. Subliniind rezistența 
acestui aparataj (lucru apreciat ca 
foarte important), inginerul Ale
xandrov arată că de la o înălți
me de 2 000 metri au fost aruncați 
pe pămînt cîțiva emițători de te
leviziune, care au ajuns „ou bine" 

funcționezeI să

că
pe

una din pri- 
Lună o vaI

și au început 
imediat.

După ce arată 
mele operațiuni 
constitui probabil începerea unor 
transmisii de televiziuiie, specia
listul sovietic scrie: „In prezent, 
pentru studierea Lunii avem apa
rataj care poate emite „la lumi
na zilei". Dar am și început să 
lucrăm la un aparataj care va 
putea funcționa și noaptea, la o 
temperatură de minus 150 grade. 
Acești emițători vor putea func
ționa pe Lună multe săptămîni".

AL. STARK

Congresul de la Niteroi - o manifestare 
à solidarității popoarelor latino-americane 
Declarații ale unor personalități participante la Congres

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres). — După cum transmite agenția 
Prensa Latina, diferite personalități 
care au participat la Congresul con
tinental de solidaritate cu Cuba, des
fășurat în orașul brazilian Niteroi, 
au subliniat însemnătatea acestei în
truniri.

căpetenia juntei militare în Coreea 
de sud au avut și au loc numeroase 
demonstrații de protest. în cadrul 
unei manifestații organizate recent 
la Seul, participanții — după cum 
relatează agenția U.P.I. — au 
parcurs străzile îndreptîndu-se spre 
sîediul ambasadei americane. Ei 
scandau lozinci prin care cereau 
înlăturarea dictaturii militare. Ac
țiuni de protest asemănătoare au 
avut loc la Pusan și Kwangju. Poli
ția a intervenit cu brutalitate, îm- 
prăștiindu-i pe demonstranți.

Situația critică creată în Coreea 
de sud pentru marionetele din sluj
ba monopolurilor străine, a determi
nat Departamentul de Stat al S.U.A., 
prin purtătorul său de cuvînt Lin
coln White, să declare că prelun
girea guvernării militare în Coreea 
de sud „ar putea constitui o ame
nințare împotriva instaurării unui 
guvern stabil și eficace“. Evident, 
protectorii juntei sud-coreene ar ii 
preferat să aibă în subordine la 
Seul persoane civile care să poată 
apărea drapate în „democrați". Zia
rul englez „Times“, relevînd că Co
reea de sud, pe care John Foster 
Dulles o botezase „vitrină a demo
crației occidentale în Asia“, nu e 
decît o decepție „in toate privințe
le", arată că „tot ce oferă această 
primăvară sud-coreenilor sînt alți 
patru ani de dictatură militară“. 
Dar, după cum arată mișcarea de 
protest tot mai intensă, năzuințele 
naționale ale populației sud-coreene 
nu pot fi înăbușite.

D. BRATU

I

orelor de
și viitorul industriei

sindicale și-au ex-

PARIS 4. — Corespondentul Ager
pres transmite : După 20 de ore de 
discuții între direcția minelor și 
cele trei federații sindicale ale mi
nerilor a fost semnat un acord care 
prevede majorarea pe etape a sa
lariilor minerilor. începînd de la 1 
aprilie 1963, ele vor ii majorate cu
6.5 la sută. Pînă la 1 aprilie 1964, 
majorarea salariilor va ajunge la
12.5 la sută. S-a hotărît, de aseme
nea, ca minerii să primească cîte 
100 de franci noi la reluarea lucru
lui. Acordul prevede, pe de altă 
parte, ținerea unei „conferințe a me
sei rotunde“ pentru a discuta posi
bilitatea prelungirii concediului plă
tit, scăderea numărului 
muncă, precum 
miniere.

Organizațiile 
primat dorința de a informa pe 
toți minerii înainte de a semna a- 
cest acord. Se crede însă că acor
dul va fi aprobat de mineri. In 
cursul unui mare miting, care a a- 
vut loc miercuri la Merlebach, cen
trul bazinului carbonifer Lorena, re
prezentantul C.G.T., Leon Delfosse, a 
declarat : „Considerăm acest acord 
extrem de important. El reprezintă 
un succes de seamă al minerilor“.

Acordul a fost realizat după 34 
de zile de grevă. De la prima și 
pînă la ultima zi, greva s-a caracte
rizat prin unitatea minerilor și soli
daritatea profundă a maselor popu
lare cu lupta acestora.

încheierea acordului este un

Situați a din Siria
DAMASC 4 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc a transmis la 3 
aprilie un comentariu privitor la di
vergențele care au apărut între gu
vernele R.A.U. și Siriei. Postul de ra
dio a chemat guvernul R.A.U. „să 
adopte o atitudine pozitivă“ față de 
Siria, afirmînd că aceasta „constituie 
principala obligație a acelei părți

La un miting din Santiago de 
Chile, membrii delegației chiliene au 
declarat că „Congresul a fost nu nu
mai o manifestare a ho-tărîrii po
poarelor latino-americane de a apăra 
Cuba, ci a însemnat un răspuns la 
conferința din Costa Rica, prin po
ziția de apărare a demnității și su
veranității țărilor de pe continentul 
latino-american“.

Președintele Frontului politic al 
forțelor de stînga din Uruguay, Luis 
Pedro Bonavita, a declarat că con
gresul „a fost indisolubil legat de 
procesul revoluționar care a cuprins 
întreaga Americă Latină. Revoluția 
cubană, a continuat el, a insuflat 
maselor încrederea în victorie".

Conducătorul delegației venezue- 
liene, Regulo Mora, a subliniat că 
congresul a demonstrat „unitatea 
popoarelor din America Latină în 
problema apărării revoluției cub ane. 
Această unitate, a spus el, a de~ 
monstrat lumii 
este singură".

întregi că Cuba nu

proprietaruluiDezvăluirile
mici nave folosite împotriva CuDci

NEW YORK 4 (Agerpres). — O'Rork, 
proprietarul navei „Violin-3" sechestra
tă de englezi în regiunea insulelor 
Bahamas în timp ce se pregătea să a- 
tace nave sovietice în apropiere de 
Cuba, a declarat că nava lui a fost fo
losită în repetate rînduri în atacurile 
săvîrșite împotriva Cubei — adesea 
cu știrea guvernului Statelor Unite.

O'Rork a declarai corespondentul 
ziarului „New York Times" că din oc
tombrie anul trecut, nava „Violin-3" a 
participat la 11 atacuri împotriva Cu
bei. La opt atacuri, a subliniat el, au 
luat parte studenfi de la diferite cole
gii din Statele Unite. Potrivit spuselor 
lui O'Rork, Agenția Centrală de Inves
tigații a S.U.A. era informată din timp 
despre aceste atacuri.

x

GENEVA. Joi 4 aprilie, George 
Macovescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, conducătorul dele
gației R. P. Romîne la Conferința 
comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva, a oferit un 
dineu la care au participat oficiali
tăți elvețiene și din cadrul O.N.U., 
ziariști elvețieni și membri ai dele
gației romîne.

Ziua independenței 
Republicii Senegal

DAKAR. La 4 aprilie, cu prilejul 
sărbătorii naționale a Republicii Se
negal — Ziua independenței — la 
Dakar, capitala republicii, a avut 
loc o paradă a forțelor armate și. a 
organizațiilor de tineret. După cum 
anunță corespondentul din Dakar al 
agenției A.F.P,, și în alte orașe din 
țară au avut loc demonstrații.

WASHINGTON. Președintele Ke
nnedy a invocat prevederile unei 
legi antimuncitorești, pentru a îm
piedica greva a aproximativ 
200 000 de feroviari americani, care 
urma să fie declarată luna viitoare 
în semn de protest împotriva inten-

succes de care se bucură întreaga 
Franță. Toate ziarele pariziene de 
joi salută acordul intervenit între 
sindicatele minerilor și direcția mi
nelor, arătînd însă că el s-ar fi pu
tut încheia încă de mult timp.
buie subliniat încă o dată, 
ziarul „l

„Tre- 
scrie

Liberation", că greva ar fi 
putut fi evitată dacă guvernul, în 
loc să folosească rînd pe rînd ame
nințările, șantajul, 
imediat 
pînă Ia

ar fl acceptat 
ceea ce minerii au obținut 
urmă printr-o luptă dîrză".

„Le Mon-

care se

care au

Ziarul
de“ publică un co
mentariu al cores
pondentului său la 
Londra, Henri Pierre, în 
arată :

„Conflictele de interese 
opus în ultimele săptămîni mai mulți 
membri ai alianței atlantice în le
gătură cu atitudinea față de țările 
comuniste (în problemele comerțu
lui internațional n.r.) îi preocupă 
pe britanici. Străduindu-se să mi
nimalizeze amploarea ultimelor 
incidente, cercurile oficiale doresc 
ca noi directive să fie elaborate în 
comun, directive care să țină sea
ma într-o măsură mai mare de rea
lități. Cu alte cuvinte, se afirmă că 
a sosit poate momentul ca Occiden
tul să-și revizuiască atitudinea în ce 
privește comerțul cu țările comunis
te, să considere, așa cum sublinia 

care a luat inițiativa creării unei 
atmosfere încordate".

Agenția Associated Press relatea
ză că localitățile Alep șj Homs, din 
nordul Siriei, continuă să se afle sub 
un sever control militar. Pe străzile 
acestor orașe circulă tancuri și nu
meroase unități militare sînt dislo
cate în diverse puncte importante.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să relatează despre eforturile care 
se depun la Damasc în încercarea 
de a aplana serioasele divergențe 
care au apărut între diversele gru
pări care au participat la lovitura 
de stat de luna trecută. Potrivit a- 
genției United Press International, se 
încearcă readucerea în guvern a ce
lor cinci miniștri care au demisionat 
și constituirea unei delegații care să 
ia parte la tratativele tripartite de la 
Cairo.

PARIS. A.F.P. anunță că între 
Franța și Republica Arabă Unită au 
fost restabilite relațiile diplomatice 
care au fost rupte în anul 1956 în 
perioada agresiunii anglo-franco- 
izraelite împotriva Egiptului. Guver
nele Franței și Republicii 
Unite au căzut de acord să 
viitorul apropiat schimb de 
nați cu afaceri ad-interim.

Arabe 
facă în 
însărci-

Conferința de presă a președintelui Kennedy
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

La 3 aprilie, la Washington a avut 
loc o conferință de presă a preșe
dintelui Kennedy. Răspunzînd la o 
întrebare legată de lansarea noii 
stații automate sovietice în direcția 
Lunii, Kennedy a declarat că Statele 
Unite continuă să fie în urma Uniu
nii Sovietice în explorarea Cosmosu
lui.

Președintele S.U.A. a recunoscut 
că atacurile contrarevoluționarilor 
cubani împotriva coastei cubane și a 
unor nave comerciale sovietice au 
putut fi efectuate și de pe teritoriul 
Statelor Unite. El a afirmat totuși că 
aceste atacuri au avut loc fără știrea 
guvernului S.U.A. Potrivit spuselor

reqlemen- 
ce durea-

Hallstein,

ției societăților de căi ferate de a 
concedia un mare număr de mun
citori. Greva a fost interzisă pe timp 
de 60 de zile. A fost numit un comi
tet pentru a „încerca să 
leze conflictul de muncă 
ză de patru ani“.

BRUXELLES. Walter 
președintele Comisiei Comunității 
Economice Europene (Piața comu
nă), a plecat la 4 aprilie în India. 
Agenția Associated Press relevă că 
scopul oficial al vizitei lui Hallstein 
în India este de a ține o prelegere 
despre „piața comună europeană”. 
El se va întîlni cu primul ministru 
al Indiei, J. Nehru, și cu alți membri 
ai guvernului indian cu care va a- 
vea un schimb „particular” de ve
deri.

RANGOON. La invitația guvernu
lui Uniunii Birmane, la 4 aprilie a 
sosit la Rangoon, venind de la Dja
karta, mareșalul R. I. Malinovski, 
ministrul apărării al Uniunii Sovie
tice.

ROMA. 83 000 de médici de la spi
talele și clinicile din Italia au de
clarat la 4 aprilie o grevă generală

BUDAPESTA 4. Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul ce
lei de-a XVIII-a aniversări a eliberă
rii Ungariei de sub jugul fascist la 
4 aprilie a avut loc la Budapesta o 
paradă militară. La tribuna centrală 
au luat loc Istvan Dobi, președin
tele Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, Jănos Kâdâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., președintele Gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. și ai gu
vernului. în tribuna centrală erau 
prezenți, de asemenea, Maurice Tho
rez, secretar general al P.C. Francez, 
care se află în vizită în Ungaria, 
precum și numeroși reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

Generalul-colonel Lajos Czinege, 
ministru al apărării naționale al 
R. P. Ungare, a rostit o cuvîntare.

In favoarea comerțului Est-Vest
Un comentariu al ziarului 

,,Le Monde“

„Daily Telegraph“, că economiile a- 
cestor țări „au progresat într-atît, 
încîf au depășit stadiul la 'ca.re o 
acțiune britanică eau americană îm
potriva nivelului loc de trai ar pu
tea avea vreun sens“.

„Acest raționament — scrie „Le 
Monde", întărește în orice caz punc
tul de vedere britanic așa cum a 
fost definit recent. Astfel, în legătură 
cu proiectul de export al tuburilor de 
oțel cu diametru mare în U.R.S.S., 
se subliniază că această tranzacție 
nu ar putea dăuna cu nimic intere
selor Occidentului și că, de altfel, 
guvernul nu dispune de mijloacele 
legale pentru a împiedica această 
tranzacție, marfa în chestiune nefi- 
gurînd pe lista „produselor strate
gice“.

Contrar (vest) germanilor, care 
s-au raliat punctului de vedere a- 
merican, potrivit căruia aceste tu
buri au „o importanță militară și 
strategică pentru sovietici“, guver
nul britanic ar fi făcut cunoscut a- 
liaților săi din N.A.T.O. că nu ac
ceptă această interpretare.

...Este neîndoielnic că pe planul 
principiilor, guvernul britanic

Bruxelles : Citeva sute de studenți 
belgieni au organizat un miting ce
tind îmbunătățirea sistemului de în- 
vățămînt. Pe pancarte se poate citi : 
„Universitate pentru toți”, „Pentru 
mărirea bugetului instrucțiunii pu
blice“.

lui, guvernul american „a încercat să 
descurajeze asemenea atacuri întru- 
cît consideră că ele nu au efecte". în 
legătură cu contrarevoluționarii cu- 
bani, în majoritate foști prizonieri 
căzuți la Playa Giron, președintele 
Kennedy a arătat că aceștia după ce 
s-au înapoiat în S.U.A. s-au înrolat 
în armata nord-americană unde ur
mează un curs special de pregătire.

Referindu-se la propunerile pri
vind o reducere a cheltuielilor mili
tare, Kennedy a declarat că nu se 
poate admite o asemenea reducere 
întrucit, de cînd a venit la putere, 
actualul guvern și-a concentrat a- 
tentia asupra întăririi forțelor ar
mate.

kV

Și

cu

a putea 
econo-

națională revendicînd majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Greva nu afectează ser
viciile de urgență de la spitale 
clinici.

Comunicat comun 
anglo-japonez

TOKIO. în comunicatul comun
privire la tratativele dintre lordul 
Home Și premierul japonez Ikeda, 
cele două părți își exprimă speran
ța în întărirea relațiilor japono-bri- 
tanice și dezvoltarea legăturilor co
merciale dintre cele • două țări. Ob
servatorii consideră că vizita lui 
Home la Tokio urmărește, după e- 
șecul pe care l-a suferit Anglia la 
tratativele cu privire la aderarea ei 
la Piața comună, atragerea de noi 
parteneri comerciali pentru 
faqe față dificultăților sale 
mice.

BRUXELLES. Generalul 
can Lemnitzer, comandantul 
al forțelor N.A.T.O. în 
sosit la 4 aprilie la Bruxelles. El a 
avut întrevederi cu primul ministru 
belgian Theo Lefevre în prezența 
miniștrilor de externe de război și 
de finanțe. Discuțiile pe care le-a

ameri- 
suprem 

Europa, a

Parada, la care au participat uni
tăți de infanterie, artilerie, tancuri, 
trupe de rachetiști și aviație, a fost 
o demonstrație a capacității de lup
tă a forțelor armate ungare care 
stau de strajă muncii pașnice a 
poporului ungar.

După paradă, pe străzile Buda
pestei au avut loc serbări populare.

★
în seara aceleiași zile în clădirea 

Adunării de Stat a R. P. Ungare a 
avuț loc o mare recepție la care au 
luat parte conducători ai partidului 
și guvernului, cunoscuți oameni de 
știință, cultură și reprezentanți ai 
vieții publice din capitală, fruntași 
în producție, reprezentanți diploma
tici acreditați la Budapesta, oaspeți 
străini.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

favorabil unei lăr
giri a schimburi
lor comerciale cu 
țările răsăritene. 

Această atitudine nu a putut decît 
să fie întărită de ruperea tratative
lor de la Bruxelles (în legătură cu 
aderarea Angliei la Piața comună 
n.r.) care a determinat pe indus
triașii exportatori britanici să 
caute debușeuri în altă parte 
decît în Europa (occidentală n.r.). 
Ministrul comerțului, Erroll, saluta 
recent într-o declarație publică con
tactele și schimburile comerciale 
dintre Anglia și țările socialiste, 
considerînd într-un mod general că 
comerțul Est-Veet nu poate avea de
cît urmări politice fericite.

...Fie că este vorba de comerțul 
cu China, cu Cuba sau cu Germa
nia răsăriteană, britanicii trebuie să 
înfrunte nemulțumirea aliaților lor 
americani și germani. Ei consideră 
de fapt că presiunile economice își 
ating rareori obiectivele...

Efortul de apărare al țărilor so
cialiste nu poate fi de fel afectat 
de embargourile Occidentului. Zia
rul englez „Times" rezuma recent 
foarte bine punctul de vedere oficial 
într-un editorial : „Trebuie să redu
cem astăzi încordarea și să în
mulțim contactele între cele două 
lagăre. Comerțul contribuie la ace3t 
dublu rezultat și cu atît mai bine 
dacă poate reduce dezechilibrul 
nostru economic“.

Declarația lui Wilson 
după vizita la Washington

LONDRA 4 (Agerpiree). — Referin
du-se la tratativele purtate cu pre
ședintele Kennedy și cu alte oficia
lități americane, liderul partidului 
laburist, Wilson, a declarat presei 
că între poziția laburiștilor englezi 
și a guvernului S.U.A. „există o ee- 
rie de divergențe“. El a menționat 
în legătură cu aceasta că laburiștii 
susțin necesitatea lărgirii comerțu
lui între Est-Vest și se pronunță în 
favoarea admiterii R. P. Chineze în 
O.N.U.

Pe de altă parte, vorbind despre 
planul creării forțelor nucleare ale 
N.A.T.O.. liderul laburist a relevat 
că opinia publică este alarmată de 
tendința Germaniei occidentale de a 
obține arma nucleară. In legătură 
cu poziția partidului său față de 
crearea forțelor nucleare N.A.T.O. pe 
navele de suprafață. Wilson a de
clarat că laburiștii „sînt gata să 
studieze” orice propuneri privind 
crearea forțelor nucleare ale 
N.A.T.O.

avut cu demnitarii belgieni s-au re
ferit, după cum relatează A.F.P., la 
probleme privind alianța atlantică 
și în special contribuția Belgiei la 
N.A.T.O. Lemnitzer a fost primit în 
audiență de regele Baudouin al 
Belgiei.

CANBERRA. Guvernul Menzies, 
împotriva căruia opoziția laburistă 
a prezentat la 4 aprilie în parlament 
o moțiune de neîncredere a reușit 
să se mențină la putere numai da
torită unei „majorități” de un sin
gur vot. în această moțiune opozi
ția acuză guvernul că nu a soluțio
nat satisfăcător o serie de probleme 
importante de politică internă și 
externă.

NEW YORK. Ministrul Muncii din 
S.U.A,, Wirfz, a declarat reprezentanți
lor presei că anul trecut, în urma șo
majului, în Statele Unite s-au pierdut 
900 milioane om-ore. Wirtz a calificat 
șomajul ca fiind „o adevărată primej
die penbu viitorul economic al țării".

CAIRO. După cum relatează agen
ția M.E.N., autoritățile engleze de pe 
insula Bahrein au operat testări 
masive în rîndurile patrioților de pe 
această insulă.


