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Sonde

Marti 16 aprilie 1963 Bri-
con-
lon

'xEÿ'Organ al Comitetului Centrai al P.M.R
jul sondei nr. 213 cu 14 
zile mai devreme, iar 
brigada lui Ion Moise a 
predat sonda nr. 218 cu 
17 zile înainte de terme- 

' nul planificat. Petroliștii 
de la acest sector au fo
rat cu turbina, în pri
mul trimestru al anului,

aceste zile noi succese. 
De la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
filatoarele au realizat, 
peste sarcinile de plan, 
o producție de aproape 
13 000 kg fire de bum
bac, iar țesătoarele au

sondelor, 
sondori 
maistrul 

terminat fora-

B AC AU ( coresp. 
„Scînteii“). — Muncito
rii și tehnicienii fabricii 
de ciment din Bicaz au 
dezvoltat realizările ob
ținute în primul trimes
tru al anului; în cele 15 
zile ale lunii aprilie ei 
au dat cu 2182 tone
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clincher, 100 tone ci
ment, 43 000 plăci și 51 
tone tuburi din azboci
ment mai mult decît 
prevedea planul. La a- 
ceste succese și-au a- 
dus contribuția în mod 
deosebit cocătorii de la 
noul cuptor, Aurel Ți-

superioară
produs în plus 17 500 
m p pînzeturi de ca
litate superioară.

Totodată, colectivul 
fabricii a pus în fa
bricație 8 articole noi de 
pînzeturi.

PLOIEȘTI (coresp. 
Scînteii"). — Colecti

vul sectorului de fo
raj Liliești obține noi 
succese în forarea 'ra
pidă a 
gada de 
dusă de 
Vlaicu a

Pinzeturi
IAȘI (coresp. „Scîn

teii”). — La Fabrica 
„Țesătura“ din Iași se 
desfășoară o vie între
cere pentru realizarea 
unor produse de bună 
calitate. Colectivul fa
bricii înregistrează și în

Ciment peste plan
țane și Petre Lupu, 
brigăzile de la expediție 
conduse de Lefter Ena- 
che și Nicolae lordache, 
brigăzile de la azboci
ment ale lui Artemie 
Costin și Constantin Tă- 
taru, Constantin Alexa, 
de la concasoare, și alții.

forate mai devreme
48 la sută din volumul 
lucrărilor, ceea ce a con
tribuit la sporirea simți
toare a productivității 
muncii și la creșterea 
vitezelor de lucru; tot
odată, prețul de cost al 
forajului a fost redus cu 
4.60 lei pe metru.

Primăvara a intrat în drep
turile ei și pe meleagurile do
brogene. La cîmp, în gospo
dăriile de stat și colective, oa
menii au început din plin activi
tatea : pregătesc terenul, sea
mănă, împrăștie îngrășăminte, 
fac tăierile la pomi și vița de vie 
etc. Iată cîteva imagini care 
oglindesc principalele preocupări 
ale lucrătorilor din gospodăria de 
stat Dorobanțu în aceste zile.

La G.A.S. Dorobanțu cultura 
griului ocupă 2825 ha. Hotărîți 
să obțină producții cît mai mari 
lucrătorii de aici se îngrijesc cu 
multă atenție de această cultură. 
Ei tăvălugesc grîul (fotografia 
nr. 1), împrăștiind totodată peste 
semănături îngrășăminte azo- 
toase.

In gospodărie semănatul cultu
rilor din epoca I s-a terminat. 
Acum, toată atenția mecanizato
rilor este îndreptată spre pregă
tirea în cele mai bune condiții a 
celor 935 ha care vor fi semănate 
cu porumb. Folosind din plin 
timpul bun de lucru și capacita
tea mașinilor existente în gospo
dărie, grăpatul acestei suprafețe 
s-a terminat de mult. Acum, se 
lucrează la împrăștierea insecto- 
fungicidelor și discuirea terenu
lui la adîncimea de semănat. în 
fotografia nr. 2 tov. Pop Aurel, 
directorul gospodăriei, discută 
cu șeful de brigadă, Tudor Filat, 
și cu mecanicul de întreținere, 
Ion Sanda, despre modul cum se 
execută aceste lucrări.

Și în livadă, care se întinde pe 
126 ha, se lucrează de zor. S-au 
făcut tăierile la pomi, a fost că
rat materialul fumigen care va 

brumă,fi folosit în caz de 
aproape toți pomii au fost vă- 
ruiți. etc. în prezent se efectuează 
stropitul piersicilor și caișilor cu 
zeamă bordeleză. Pînă acum a și 
fost executat stropitul la mai 
mult de jumătate din numărul 
pomilor existenți. în fotografia 
nr. 3, tractoristul Ion Tănase, 
împreună cu doi lucrători din 
gospodărie, executînd stropitul 
pomilor.

de calitate
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prilie, peste 19 400 tone 
de cărbune. De remar
cat că aceste realizări se 
datoresc îndeosebi creș
terii, lună de lună, a pro-

PITEȘTI (coresp. 
Scînteii“). — Minerii 

din bazinul carbonifer 
Schitu Golești, regiunea 
Argeș, au extras peste 
planul la zi pînă la 10 a-

suficient să ară- da mare atenție nu numai îmbogă
țirii cunoștințelor profesionale ale 
crescătoarelor de păsări, ci și educă
rii lor în spiritul dragostei față de 
muncă și de avutul obștesc. De a- 
semenea, biroul organizației de bază 
s-a ocupat de pregătirea celor mai 
bune crescătoare de păsări, colecti
viste harnice, pentru a intra în rîn- 
durile partidului.

Pentru anul acesta colectiviștii 
au hotărît să mărească efectivul de 
păsări. Se vor 
scoate 100 000 pui, 
din care 40 000 vor 
vor fi crescuți în 
gospodărie și res
tul vor fi vînduți 
spre creștere altor 
unități. Anul trecut venitul bă
nesc din sectorul avicol a fost 
de 380 000 lei. Anul acesta va 
fi mult mai mare. După ce
au ascultat cu atenție toate a- 
cestea atît președintele Anton Cu- 
conu, cît și secretarul organizației 
de bază, Simion Huba, de la G.A.C. 
Mircea Vodă, au arătat că în gos
podăria lor lucrurile s-au petrecut 
altfel. Aproape în fiecare lună se 
schimbau îngrijitoarele la păsări. 
Consiliul de conducere nu s-a orien
tat spre antrenarea celor _ mai har
nice și pricepute colectiviste în a- 
ceastă muncă. Nici organizația, de 
bază n-a inițiat o asemenea acțiune.

Din discuții a reieșit că nici din 
partea Consiliului agricol raio
nal n-a existat o îndrumare te
meinică a gospodăriei. I.C.Z. Rușe- 
țu trebuia să livreze gospodăriei 
4 000 pui, dar nu și-a îndeplinit o- 
bligațiile.

— Socotim că anul acesta rezul
tatele vor fi mai bune, pentrucă am 
luat măsuri de îndreptare a lucru
rilor — a spus tov. Cuconu. în mun
ca de îngrijitoare și la incubatoare 
lucrează colectiviste harnice ca 
Anica Drăgulin, Anica Manolache, 
Ținea Dumitrașcu, Alexandrina Vî- 
nătoru și altele. Puii din prima se
rie sînt bine îngrijiți și hrăniți. Pînă 
cînd gospodăria va procura un nou 
incubator, colectiviștii din Ianca le 
vor livra 10 000 pui de o zi.

GRIJĂ DEOSEBITA 
PENTRU CREȘTEREA PUILOR
S-a vorbit apoi despre metodele 

de creștere a puilor. „In gospodăria 
noastră — spunea îngrijitoarea 
Ioana Trîfu de la G.A.C. Ianca — se 
dă o mare atenție creșterii puilor. 
Dacă de la început ai pornit bine, 

____ ______ __ ___ j puii din poți să te aștepți la rezultate bune, 
prima zi și pînă cînd ajung buni Puii îmi sînt tare dragi și îi păzesc x ♦_------ js_'. pe njște copii”.

a-

Comunele Ianca 
și Mircea Vodă 
din raionul Fău- 
rei sînt vecine. 
Aici sînt două 
gospodării colecti
ve puternice. Este
tăm că în anul trecut, cu tot timpul 
secetos, la G.A.C. Ianca s-au realizat 
producții medii la ha de 1762 kg la 
grîu și de aproape 3000 kg la po
rumb. Sectorul zootehnic cuprinde 
821 bovine, 1200 porci, peste 5 000 
oi. Veniturile bănești s-au ridicat 
la 5 700 000 lei. Rezultate asemănă
toare s-au obținut și la gospodăria 
colectivă din Mircea Vodă, atît în 
ce privește producțiile cît și venitu
rile bănești. Un sector de producție 
— creșterea păsărilor — s-a dez
voltat însă cu totul diferit în
ceste două gospodării. Sînt eloc
vente următoarele date privind re
alizările anului trecut : în timp ce 
la Ianca s-au crescut 28 000 păsări, 
la Mircea Vodă doar 6400.

Pentru a scoate la iveală cauzele 
rezultatelor diferite și pentru a a- 
juta la cunoașterea și răspîndirea 
experienței bune a crescătoarelor 
de păsări de la G.A.C. Ianca, redac
ția noastră a organizat, cu sprijinul 
Comitetului raional de partid Fă- 
urei, și a Consiliului agricol raio
nal o discuție între cadre de con
ducere, specialiști și crescătoare de 
păsări din cele două gospodării.

CINE LUCREAZĂ
LA FERMELE DE PĂSĂRI ?

Este știut faptul că rezultatele 
depind în primul rînd de pregătirea 
și de munca îngrijitoarelor de pă
sări. Iată de ce și discuția a pornit 
de la întrebările : Cine lucrează în 
sectorul avicol ? Ce s-a făcut pen
tru calificarea și permanentizarea 
îngrijitoarelor ? Președintele G.A.C. 
Ianca, Fătu Șocăriceanu, a dat un 
răspuns amănunțit : Consiliul de 
conducere, sprijinit de biroul orga
nizației de bază, a repartizat să lu
creze ca îngrijitoare de păsări pe 
cele mai destoinice colectiviste, cu 
dragoste fată de această muncă ; 
le-a trimis ia diferite cursuri, le-a 
îndrumat să învețe la cercul zoo
tehnic, s-a îngrijit de permanenti
zarea lor în sectorul avicol. Colec
tivistele Mililca Mihalcea, Tudora 
Oaie, Iordana Moldoveanu, Ioana 
Trifu, Felicia Cruceru, Tudora Pîr- 
log, Georgeta Drăghici și altele lu
crează de mai mulți ani la ferma 
de păsări. Inginerul zootehnist Ion 
Mincă îndrumă și controlează cu 
multă atenție munca îngrijitoare
lor. Cu sprijinul organizației de 
partid se organizează consfătuiri 
de producție, schimburi de experi
ență între îngrijitoare; aceeași cres
cătoare are în primire j*—1 J:~
I-’------ _ T‘ ' - -
pentru valorificat. în gospodărie se

în gospodărie s-au amenajat puier
nițe încăpătoare. Iarna se asigură o 
temperatură constantă de 27 grade. 
Cu multă grijă se întocmesc și se 
administrează rațiile de hrană. La 
început ele sînt formate din diferite 
amestecuri de uruieli de porumb, 
orz, ovăz, tărîțe de grîu, ouă fierte, 
brînză nesărată de vacă, lapte smîn- 
tînit. Apoi se adaugă ceapă, morcovi 
tocați, cretă furajeră, faină de lu- 
cernă, drojdie de bere, untură de 

pește. Pe măsură 
ce puii cresc, ra
țiile se măresc, 

ii v iar numărul tainu-
- LA G.A.C. IANCA Șl MIRCEA VODĂ rilor se reduce. 
‘ ’ Pînă la vîrsta de

60 zile rațiile se 
măresc cu cîte 10 grame la fiecare 
10 zile, iar apoi, lunar. La 6 luni se 
ajunge la 100 grame date de 3 ori 
pe zi. Referindu-se la îngrijirea 
puilor, colectivista Rada Gagu a 
ținut să sublinieze marea însem
nătate a păstrării curățeniei în 
puiernițe și în hale de creștere. „Noi 
văruim și dezinfectăm — a spus 
ea — în fiecare zi. O zi dacă ne-

DESPRE CREȘTEREA PĂSĂRILOR

Prin creșterea productivității muncii
ductivității muncii. Cele 
mai mari cantități de 
cărbune peste plan au 
fost extrase de minerii 
din sectoarele Poenari 
și Berevoești.

A început semănatul 
porumbului

Specialiștii de la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice-Fundulea au urmărit cu 
atenție evoluția vremii și legat de 
aceasta, umiditatea și variațiile de 
temperatură. Pe data de 13 aprilie, 
s-au realizat toate condițiile favora
bile pentru începerea semănatului 
porumbului. (în ultimele zile tem
peratura în sol la o adîncime de 
10 cm se menținuse între 8 și 10 
grade) și s-a trecut la executarea 
acestei lucrări. Pînă în prezent s-au 
semănat cu porumb peste 200 ha. 
La indicația specialiștilor institutu
lui, semănatul porumbului a înce
put, și în unele unități agricole so
cialiste din regiunea București, unde 
s-au creat condițiile cerute. în raio
nul Urziceni de pildă gospodăriile 
colective Dascălu-Creața, Lipia- 
Bojdani, Cătrunești și altele au se
mănat într-o singură zi 470 ha cu 
porumb. S-au însămînțat primele 
suprafețe și în raioanele Giurgiu, 
Tg. Măgurele, Zimnicea și Fetești.

glijezi curățenia, 
te poate costa 
mult. La dezvolta
rea puilor a mai 
ajutat verdeața 
de orz. In niște

jghiaburi din puiernițe am semă
nat orz, pe care îl dăm puilor“.

Cele spuse de Gagu au fost notate 
de îngrijitoarele de la G.A.C. Mircea 
Vodă, unde anul trecut nu s-a dat 
verdeață în hrana puilor, iar ouă 
fierte s-au dat cînd aveau 8-10 zile 
în loc să li se dea la o vîrstă de 
2—3 zile.

S-au purtat discuții interesante și 
despre îngrijirea găinilor matcă. 
Consiliul de conducere al gospodă
riei din lança a dat o mare atenție 
alegerii găinilor matcă. Datorită 
bunei îngrijiri, găinile au început 
ouatul la vîrsta de 4 luni și jumă
tate. Elena Buzea și Felicia Cruceru 
au vorbit pe larg despre îngrijirea 
păsărilor matcă. „Munca trebuie în
cepută — arătau ele — chiar de la 
clasarea puilor. Pentru matcă să se 
aleagă păsările bine dezvoltate, fără 
defecte de conformație”.

Ing. zootehnist Nana Alexlu a ară- 
că și la G.A.C. Mircea Vodă se

TEODOR MARIAN
tat

(Continuare în pag. IlI-a)
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Urmărind îndeaproape respectarea parametrilor tehnologici șl 
dozarea corespunzătoare a materiei prime, operatorul principal Ion. 
Negoiță, de la Uzinele de îngrășăminte chimice din Valea Călugă
rească aduce o contribuție de seamă la obținerea unor produse de 
calitate superioară. (Foto : Gh. Vințilă)

Creatorii de modele
Frumosul pătrunde tot mai larg în 

viața noastră de zi cu zi. Privești 
cu plăcere un bloc nou de locuințe, 
linia lui modernă, coloritul viu. 
Florile din ferestre dau clădirii un 
aer cochet; metalul, betonul, sti
cla, materialul plastic — toate îi 
stau bine construcției, „se poartă“ 
în arhitectura zilelor noastre. Și în 
acest domeniu utilul se împletește 
armonios cu frumosul. Cu atît mai 
mult acest criteriu se aplică la măr
furile de larg consum.

Cînd concep un contur nou, crea
torii 'de modele se gîndesc la ma
sele largi de consumatori, la a 
căror educație estetică trebuie să 
contribuie și ei — cu talent, fante
zie, neobosite încercări creatoare 
de a exprima noutatea cu mijloace 
artistice.

Se naște un model
Creatorul de modele este prin 

celență un inovator, care amintește, 
prin preocupările, căutările lui pa
sionate, cunoscuta sculptură „Se 
naște o idee“. Poate că îi vine 
greu celui care a așternut pe hîrtia 
de desen sau pe calc, într-o combi
nație inedită de culori care îneîntă 
ochiul sau în sobru alb-negru o 
schiță, de rochie, de costum, de pan
tof ori de poșetă — să explice cum 
i-a venit ideea. Ea nu vine însă din 
senin, ci se datorește spiritului de 
observație al artistului, cunoașterii 
de către el a vieții, a naturii, unde 
găsește la nesfîrșit originale alătu
rări de culori, de nuanțe, de con
tururi.

Totuși, cum se naște, practic, 
un model nou ?

Am adresat această întrebare unor 
creatori din diferite întreprinderi și 
toți au răspuns cam la fel. Noul 
model este, în general, rezultatul u- 
nei munci colective de creație. Ex
periența, gustul, fantezia fiecărui 
membru al colectivului adaugă, per
fecționează cîte ceva, în colorit șau 
în ce privește linia modernă, ori 
printr-un detaliu care înviorează, în
frumusețează. Dar cu schița, chiar 
definitivată, nu s-a născut încă mo
delul. Mai este nevoie de lucrări 
pentru transpunerea schiței în pro
totip, urmînd ca acesta să fie exe
cutat din materiale stabilite și să 
se aplice la dimensiunile normale 
linia croielii, proporțiile, amănun-

ex-

tele de modă precizate în schiță. 
Viitorul articol mai este analizat și 
din punct de vedere tehnologic, al 
prețului de cost. Părerea despre el 
și-o spune neapărat și secția care 
îl va produce. Cînd noul model în
trunește toate calitățile cerute — 
din punct de vedere artistic, al uti
lității, al accesibilității, el e consi
derat izbutit și este supus omolo
gării.

Realizate după un plan pe sorti
mente, model cu model, se adună 
astfel în colec.țja întreprinderii. In 
comisia mixtă de avizare, pe lîngă 
reprezentanți ai Ministerului Indus
triei Ușoare, ai comerțului, sînt și 
oameni de artă. Abia după ce au 
fost avizate de comisie, modelele 
sînt prezentate beneficiarilor pen
tru contractare. Curînd, apărut în 
rafturile magazinelor, la îndemîna 
consumatorilor, noul model, cum 
s-ar zice, pornește în viață. Succe
sul lui depinde acum de aprecieri
le publicului; ele vor fi și o răspla
tă pentru cei ce l-au creat, o re
cunoaștere a talentului, a gustului 
format, a eforturilor lor creatoare.

Inspirația îl va trăda, fără doar 
și poate, pe creatorul închis într-un 
turn de fildeș, rupt de viață, de nou, 
de alte creații în acest domeniu. 
Și în această activitate experiența 
proprie se întregește cu experiența 
altora. De aceea este cît se poate de 
bine că pe unii creatori (de la F.C.T. 
București, bunăoară) nu-i găsești 
în fabrică deoarece pînă la data 
cutare sînt plecați în schimb de ex
periență : alții (de la „Mătasea 
Populară“, spre exemplu) sînt ple
cați prin oraș în documentare — o 
zi pe săptămînă — și cercetează cu 
pasiune valorile artistice ale muzee
lor, bibliotecilor etc. ca să se în
toarcă apoi în atelier cu o tolbă de 
schițe, dintre care multe, după pre
lucrare, vor deveni noi modele.

Drumul spre cumpărător

ACTUALITATEA

Mașini moderne 
în fabricile de tricotaje

Fabricile de tricotaje continuă să 
fie utilate cu mașini moderne de 
mare productivitate. Recent, la 
„Tricotajul roșu” din București, 
a început montarea unui lot de 
mașini de tricotat rapide, cu o capa
citate de 300 000 bucăți tricotaje pe 
an. La fabricile de ciorapi din Ti
mișoara și Sibiu se montează mașmi 
dublu-cilindru pentru tricotarea cio
rapilor clin fire sintetice supraelas- 
tice și" fire de bumbac cu elasticitate 
mărită.

Pentru iubitorii drumeției
Agenția O.N.T, București organi

zează cu prilejul zilei de 1 Mai o 
serie de excursii în cele mai pitorești 
locuri ale țării. Astfel de excursii se 
organizează pe itinerariile: București, 
Bacău, 
Valea 
Valea 
Printre 
vizita
Casa memorială „Ion Creangă“ de 
la Humulești, hidrocentrala și lacul 
de acumulare de la Bicaz, muzeul 
Bruckenthal din Sibiu și altele.

Alte excursii se organizează cu 
trenul spre cabanele din Bucegi, Fă
găraș, Muntele Roșu, Cristianul și 
Postăvarul, complexul turistic Pălti
niș ș. a. O frumoasă călătorie pe Du
năre vor face cei care vor pleca cu 
motonava „Carpați“, de la Giurgiu 
pînă la Svinița, cu opriri la T. Se
verin, Ada Kaleh și Porțile de Fier.

Piatra Neamț, Bicaz, Onești, 
Oituzului, Brașov, Sibiu, 
Oltului, Pitești, București, 
alte obiective turistice se vor 
Mauzoleul de Ia Mărășești,

;

Activitatea colectivelor de creație 
se îmbunătățește de la an la an. 
O dovedesc concret și mărfurile tot 
mai frumoase, de bună calitate, care 
umplu rafturile magazinelor. Discu
țiile cu membri ai acestor colective 
relevă însă și o serie de lipsuri, a 
căror remediere va înlesni desigur 
noi și importanți pași înainte.

întreprinderile noastre de specia
litate au condiții tehnice mereu mai 
bune, ceea ce se traduce în posibi
lități tot mai mari de a spori va
rietatea de modele și la confecțiile 
pentru femei, bărbați, copii, ca și la 
încălțăminte, țesături de măta
se ori bumbac, cravate etc. Drumul 
noilor modele spre cumpărător în- 
tîmpină însă unele piedici. Să pre
supunem că o gamă variată de mo
dele și culori a fost aprobată de co
misia mixtă de avizare în care — 
cum am mai spus — este 
zentat și comerțul. Este 
o garanție că articolele 
merită să pornească în 
consumatorilor? Hotărît 
se întîmplă însă uneori

Concurs pe teme 
agricole

In sala Teatrului de stat din Pitești 
s-a desfășurat faza regională a con
cursului „Viitorii tehnicieni ai agri
culturii socialiste“ la care au parti
cipat elevi ai școlilor profesionale a- 
gricole, veterinare, horticole și de 
mecanizare a agriculturii din regiu
nea Argeș, calificați în fazele ante
rioare. Concurenții au răspuns la o 
serie de întrebări privind lucrarea 
solului și cultivarea plantelor, zoo
tehnia și pomicultura, cunoașterea 
principalelor mașini agricole etc.

La Brașov

Clacsonarea interzisă!

repre- 
acest aviz 
respective 

căutarea 
că da. Ce 
cu noile

EM. MIHÄILESCU

(Continuare în pag. Il-a)

Se naște un nou model. Creatorii 
se sfătuiesc asupra lui. De la stingă 
la dreapta : modelled! Ștefan Ologeac, 
Carmen Brerai, Constantin Ionescu, 
Ioniță Andrei șl Anghel Lepădatu de 
la sectorul de creație al fabricii de 
încălțăminte „Dîmbovița'' din Capi-

(Foto : M. Andreescu)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — 
Incepînd de ieri și în Brașov a fost 
interzis clacsonatul, fapt care con
tribuie la asigurarea liniștei în oraș. 
Serviciul circulației din cadrul Mili
ției regionale Brașov a pregătit din 
vreme această măsură organizînd șe
dințe de instruire a conducătorilor 
auto din garajele întreprinderilor și 
instituțiilor, difuzînd afișe lămuritoa
re pentru pietoni.

întrecerea artiștilor amatori
Duminică s-a încheiat faza inter- 

întreprinderi a celui de al 7-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori din orașul Cluj. Pînă acum s-au 
întrecut aproape 200 de formații ar
tistice din întreprinderile și institu
țiile orașului. în mod deosebit s-au 
evidențiat echipele de dansatori de 
la I.R.T.A., Fabrica, de tricotaje și 
atelierul de reparat material rulant 
„16 Februarie”.
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fispecte ale întocmirii și aplicării 
proiectelor ie sistematizare

Creșterea continuă a volumului de 
Construcții orășenești a determinat 
nu numai schimbări profunde în în
fățișarea orașelor noastre, ci și dez
voltarea unei ramuri a studiilor și 
proiectărilor, rămasă pînă nu de mult 
în urmă. Este vorba de proiectarea 
complexă a orașelor care are la bază 
proiectele de sistematizare.

După cum se știe, sarcina trasată 
de Directivele Congresului al III-lea 
al partidului este ca pînă în 1965 să 
se realizeze circa 300 000 de aparta
mente, 15 000 noi săli de clasă, că
mine studențești cu 15 000 de locuri, 
noi spitale, 100 policlinici orășenești, 
precum și luorări tehnico-edilitare 
în lungime de mii de kilometri. Pro
blemele de o asemenea amploare pot 
fi soluționate numai printr-o coordo
nare și corelare a tuturor elemente
lor care formează orașul. Instrumen
tul de lucru care conține toate aceste 
elemente și permite această coordo
nare, atît în spațiu cît șl în timp, 
este planul de sistematizare al ora
șului respectiv.

Planul general de sistematizare 
sau schița acestui plan este rodul 
muncii susținute a unui numeros co
lectiv de specialiști, cuprinzînd pe 
lîngă urbaniștii responsabili de con
cepția planului, economiști, specia
liști în instalații de toate felurile, 
igieniști, proiectanți de drumuri etc. 
Incepînd din 1959, elaborarea acestor 
proiecte a trecut în sarcina Direcții
lor de sistematizare, arhitectură și 
proiectare a construcțiilor de pe lin
gă sfaturile populare regionale 
(DJSJAJP.C.).

Dat fiind că schița de sistematiza
re reprezintă piesa pe care se spriji
nă toată proiectarea și sistematizarea 
de detaliu și de investiții, atît pen
tru clădiri cît șl pentru lucrările e- 
dilitare șl spații plantate, Întocmirea 
ei Ia timp și In bune condiții are o 
importanță mare pentru amplasarea 
și realizarea economică a tuturor in
vestițiilor orașului.

în privința aceasta, efortul făcut 
în anii din urmă de proiectanți, atît 
de cel din institutele centrale cît șl 
de cel de la D.S.A.P.C., este aprecia
bil. Pînă în prezent au fost elabo
rate peste 60 schițe, dintre care mai 
mult de 40 sînt deja aprobate de fo
rurile de avizare superioare.

Cu toate că schița de sistemati
zare reprezintă elementul de bază 
care conține, în Unii mari, toate lu
crările de construcție șl tehnico-edi- 
lltaffe ce se corelează între ele și în 
timp, ea nu poate fi utilizată direct 
la proiectarea de investiții. Pentru

Din noul pelsa) gălățean

erisoare către un tînăr
Dragă tovarășe I. P.,
Sperăm că nu te vei supăra vă- 

zînd că la scrisoarea dumitale strict 
personală răspundem pe această 
cale publică. Dar ai pus întrebări 
interesante și ai atins probleme care 
preocupă pe multi alții.

îngăduie ca, mai întîi, să infor
măm și cititorii despre cuprinsul 
scrisorii dumitale.

Tovarășul I. P. din Focșani ne 
împărtășește impresiile sale, formate 
din lecturi foarte diferite între ele, 
îndeosebi științifico-fantastice, și a- 
poi scrie :

„Am 18 ani fi sînt absolvent al școlii 
medii. E vîrsta cînd se hotărăște în bună 
măsură viitorul meu. La prima vedere 
nu e aici nimic deosebit : doar în fie
care an mii de tineri spun același lu
cru. Problema e însă alta: cred că o 
să dau examen la un institut cu profil 
tehnic, dar simt o mare pasiune și față 
de discipline cu totul diferite precum : 
filozofia, economia politică, istoria, lite
ratura și critica, dreptul internațional 
etc. De asemenea îmi plac și artele. Nu 
e numai setea de cultură pe care o au 
mulți oameni pe lîngă profesiunea lor. 
Cum s-ar spune — vă rog să mă iertați 
dacă exprimarea mea sună naiv — pa
siunile mele își cer drepturi egale. V-aș 
ruga să-mi explicați care este de fapt 
raportul între specialitate și multilatera
litate (într-un sens mai larg, universa
litate) și care sînt cu aproximație dome
niile de activitate umană în care cele 
mai diferite cunoștințe tși pot găsi o a- 
plicație mai mult sau mai puțin imediat 
folositoare oamenilor. Odată cu lărgirea 
orizontului de cunoștințe generale, te 
poți dezvolta cu mai mult succes în pro
pria specialitate — în același timp însă 
progresele științei au adus în fiecare 
ramură un număr uriaș de cunoștințe de 
specialitate, care cer un studiu îndîrfit. 
Dat fiind că în epoca comunistă timpul 
liber, „adevărata măsură a bogăției", 
după expresia lui Marx, va crește 
treptat, se va putea vorbi de oa
meni cu 2—3 specialități complet dife
rite intre ele ? Iată cîteva probleme care 
mă frămîntă îndeosebi".

Șl acum, facem o mică pauză, pen

a se trece la proiectarea obiectelor și 
de aci la realizarea lor, a apărut ne
cesară detalierea fiecărei etape sub 
forma unui plan de sistematizare de 
detaliu. Acest proiect cuprinde pe 
lîngă indicații precise cu privire la 
așezarea clădirilor și indicațiile pen
tru construcția drumurilor, așezarea 
rețelelor subterane și conectarea lor 
cu sursele respective, precum și or
ganizarea terenului pentru serviciile 
gospodărești, locurile de joacă pen
tru copii, plantațiile de toate cate
goriile. Sub acest aspect detaliile de 
sistematizare reprezintă veriga de 
legătură între planul general sau

schița de sistematizare și proiecta
rea investițiilor.

Fiind vorba de realizarea unor 
mari investiții, întocmirea la timp a 
proiectelor de sistematizare de deta
liu are o deosebită importanță. Dar 
întocmirea acestora la timp nu 
înseamnă că proiectul trebuie predat 
în orice condiții, în grabă și superfi
cial. Și aici, ca și la schițe și 
planuri generale de sistematizare, 
se cere urmărită cu deosebită a- 
tenție calitatea proiectelor. Din 
experiența dobîndită pînă acum în 
procesul de elaborare și de aplicare 
pe teren a detaliilor de sistematizare 
s-a putut constata că atunci cînd 
documentația se elaborează cu maxi
mă grijă și exigență, proiectele au 
putut fi aplicate în bune condiții și 
nu au necesitat reveniri, restudieri și 
îndreptări în realizarea investițiilor. 
Nu întotdeauna D.S.A.P.C.-urile au 
ținut însă seama de aceasta și într-o 
serie de detalii de sistematizare au 
apărut erori care au dus la întâr
zieri și, în unele cazuri, la produce
rea unor defecțiuni greu de înlătu
rat.

Una din lipsurile cele mai frec
vente ale detaliilor de sistematizare 
constă într-o . documentație insufi
cient adîncită asupra situației reale 
de pe teren, oglindită în planurile 
topografice care stau la baza deta
liului. Astfel, în planul topografic al 
centrului orașului Tulcea, o dife
rență de nivel (cădere bruscă) de 
circa 3 m nu a apărut suficient de 
clar în planul topografic. Proiectarea 
detaliului de sistematizare făcîn- 
du-se în grabă, proiectantul nu a

tru ca fiecare cititor să se poată 
gîndi la problemele pe care le ridică 
scrisoarea și la răspunsul pe care 
l-ar da el.

’★

Pe vremea cînd tînărul din Focșani 
abia se năștea, în 1945, începeau să 
curgă spre „Scînteia“ primele pîraie 
de corespondentă. Oamenii vorbeau 
despre pîine, despre lupta cu reac
ționarii, cu sabotorii, cu mizeria lă
sată de război și cu moșierii. Scri
sorile lor, scurte și dramatice, nu 
prea pomeneau despre asemenea 
probleme. Acum însă, tînărul dornic 
de o activitate „imediat folositoare 
oamenilor“ leagă direct viitorul său 
de problemele întregii societăți, 
chiar de probleme teoretice. El nu 
mai se arată preocupat atît de asi
gurarea zilei de mîine — știe că 
toate porțile îi sînt deschise și că în 
orice meserie un om harnic poate 
trăi din ce în ce mal bine — ci pen
tru el problema principală e aceea 
a muncii, a căii pe care se poate 
dovedi cît mai util și poate găsi o 
activitate cît mai interesantă. Lucrul 
acesta pare foarte firesc, pentru că 
ne-am obișnuit cu el.

în Occident, lucrare după lucrare 
ne arată tineri dezgustați din cauză 
că nimic nu-i atrage. O carte minu
nat scrisă ca stil — titlul e aproape 
intraductibil (aproximativ „Leapșa în 
secară"), romanul lui J. D. Saliger, 
supune unei critici ironice convenții
le sociale, plictiseala vieții, care îl 
silește pe eroul cărții — un ameri
can de 16 ani — să fugă scîrbit de 
la școală, să rătăcească prin New 
Yotk, să 1 se aplece de tot ce vede. 
La fel arată multe alte personaje 
ale literaturii din Occident, în care 
critica socială legitimă se împle
tește cu o atitudine antisocială nihi
listă, oameni care s-au plictisit de 
toate.

Tînărul noistru însă, și mulți 
alții ca el, se lovesc de o greu
tate complet opusă: îl atrag prea 
multe. Socialismul a deschis în fața 
lor un cîmp atît de larg, încît e a- 
proape amețitor : băieților le plac și 
științele tehnice, și filozofia, și eco

mai fost la fața locului pentru com
pletarea documentării asupra tere
nului și a propus așezarea unui bloc 
de locuințe deasupra acestei căderi 
de nivel. Eroarea a fost descoperită 
abia la proiectarea de investiție și 
studiul a trebuit să fie reluat de la 
început. Din această cauză execuția 
a întîrziat cu aproape 3 luni. în alte 
cazuri a fost neglijată existența unor 
rețele subterane de apă și canal 
încă utilizabile.

O serie de erori de amplasament 
se datoresc faptului că nu totdeauna 
ansamblul orășenesc cuprins în de
taliul de sistematizare este conside
rat de proiectanți ca o parte din- 
tr-un tot organizat complex — o lo
calitate în cazul orașelor mici și mij
locii sau un raion orășenesc în cazul 
orașelor mari. Lipsa unor studii te
meinice asupra rețelei de deservire 
complexă, orășenească sau raională, 
a propunerilor pentru instituțiile cu 
caracter social-cultural și comercial 
duce fie la supradimensionarea, fie 
la subdimensionarea lor. Așa s-au 
petrecut lucrurile în zona Circului de 
stat din București unde a rezultat 
o întindere exagerată a spațiilor co
merciale.

O deficiență care oglindește lipsa 
de grijă pentru o categorie de bunuri 
obștești a căror dispariție este foarte 
greu de remediat, constă în neglija
rea elementelor existente de vegeta
ție matură, arbori și pomi fructiferi 
aflați pe terenul pe care se reali
zează noul ansamblu. Foarte des la 
aceasta se alătură și neglijarea pro
iectării spațiilor plantate ale ansam
blului. Această dublă neglijare duce 
în final la un aspect de pustiu și de
zolare care nu poate fi îndreptat 
decît într-un timp îndelungat sau cu 
cheltuieli mari. Este un fapt consta
tat că dacă nu sînt opriți prin mă
suri restrictive severe, constructorii 
distrug vegetația de toate categoriile: 
arbori, arbuști, flori, peluze, care îi 
stînjenesc uneori în organizarea șan
tierului. Astfel, la Suceava, în car
tierul Mihai Viteazu a dispărut în 
timpul realizării ansamblului de 
blocuri din ultima etapă o întreagă 
livadă de pomi roditori și arbori de
corativi care se aflau pe terenul 
unde s-au construit blocurile res
pective. Cel puțin o parte din aceas
tă plantație putea fi păstrată și, în 
anotimpul călduros, ea ar fi adus o 
răcorire perceptibilă a atmosferei 
din interiorul ansamblului și o în- 
cîntare a ochilor locuitorilor. în 
prezent toată lumea își dă seama 
că păstrarea stejarilor bătrîni ce își 
înalță coroanele în partea de sud a 
clădirii Circului de stat din Capitală 
este departe de a dăuna vederii asu
pra acestui edificiu, ci dimpotrivă 
contribuie la punerea lui în valoare.

Pe lîngă elaborarea la timp a pro
iectelor de sistematizare, calitatea 
ridicată contribuie în măsură hotă- 
rîtoare la reconstrucția, în condiții 
economice de confort și estetice sa
tisfăcătoare, a orașelor din țara 
noastră. Se știe că una dintre condi
țiile principale de economie este rea
lizarea fluentă, fără întreruperi a 
lucrărilor. O schiță care cuprinde 
propuneri raționale pentru etapele 
succesive de construcție, precum și 
detalii cu propuneri judicioase pen
tru așezarea clădirilor, pentru re
țeaua de clădiri social-culturale, 
drumuri și amenajarea terenului și 
rețelele subterane constituie o che
zășie a desfășurării ritmice și în 
bune condiții a investițiilor orășe
nești.

Arh. TITU EVOLCEANU 
Comitetul de Stat 

pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare

nomia, și istoria, și literatura. Viața și 
cultura socialistă, educația modernă 
le-au deschis tinerilor interesul pen
tru domenii din cele mai diferite, ei 
au văzut că poți sluji societatea în 
zeci de feluri și ar vrea, dacă e cu 
putință, s-o slujească în cît mai 
multe. La vîrsta de 18 ani un tînăr 
își pune problema cum va arăta so
cietatea comunistă de mîine și cum 
poate el păși mai repede în întîm- 
pinarea ei, cum poate ajuta la mer
sul înainte.

★

Cum se poate împăca 'specializa
rea cu cultura generală 7 Răspunsul 
îl găsim nu numai în cărți teoretice, 
în sfaturile și articolele ,a tot felul 
de specialiști, de la pedagogi și 
psihologi pînă la filozofi, dar și 
în practica socială din jurul nos
tru. Există zeci de mii de oa
meni care, activînd în indus
trie șl agricultură, sînt totodată — 
ca amatori — cîntăreți, dansatori, ac
tori, pictori ș.a.m.d. Socialismul șl 
înaintarea spre comunism dezvoltă 
un om armonios și complet, un uriaș 
consumator de cultură — căci toți 
acești oameni citesc în proporții ne
cunoscute înainte, văd spectacole, 
vizitează muzee, expoziții și locuri 
istorice, colecționează cărți, discuri 
etc. Dar totodată șl un producător 
de cultură. Alegerea unei speciali
tăți nu obligă omul să rămînă orb 
la restul lucrurilor interesante din 
viață. Un exemplu, între sute :

Mergînd acasă la furnalistul frun
taș Gh. Cișmaș din Hunedoara, 
despre a cărui brigadă ziarul nostru 
a publicat un reportaj, am văzut că 
acest tînăr — multă vreme secretar 
al organizației de partid, activ și în 
alte munci obștești — are o biblio
tecă asortată cu cărți despre artă, 
istorie, explorări geografice, pe lîngă 
ideologie și literatură, o colecție bo
gată de benzi de magnetofon șl un 
acvarlum cu pești șl plante rare. Cu
noștințele lui multiple nu numai că 
nu l-au împiedicat să-și facă bine 
meseria, ci dimpotrivă : l-au făcut 
un om care studiază cu ușurință și 
plăcere și care găsește adesea so-

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE

Universitatea populara 
de arta plastica

„Originea și rolul social al artei", 
„Cum trebuie privită și înțeleasă opera 
de artă", „Arta populară romînească", 
„Începuturile artei romînești moderne" 
— sînt titlurile cîtorva prelegeri ținute 
la universitatea populară de artă plas
tică din Cluj.

Înființată în anul 1961, universitatea 
numără acum 147 de cursanți. Sînt mun
citori de la Întreprinderile „Armătura", 
„Carbochim", „Unirea", „Porțelanul", 
„Tehnofrig” și altele, care, o dată pe 
săptămînă, audiază prelegeri ținute de 
academicianul C. Daicoviciu, conf. univ. 
Daniel Popescu, de criticii de artă Vio
rica Marica și Ervin Ditroi, de asis
tenți și lectori universitari.

Pentru înțelegerea mai profundă a 
noțiunilor teoretice, a vieții și operei 
unor artiști, se organizează vizitarea 
expozițiilor și muzeelor, sînt prezentate 
filme documentare. Prin activitatea ei, 
universitatea populară de artă plastică 
contribuie la ridicarea nivelului de cul
tură generală, la educarea estetică a 
oamenilor muncii.

AUREL TULBURE 
învățător

I', II IU II III! DE MODELE
(Urmare din pag. I-a)

modele? Ele pot fi alese sau nu de 
merceolog, alt reprezentant al co
merțului! Așa se face că unele mo
dele noi, apreciate de comisie, nu 
intră în atenția publicului. Poate fi 
oare suveran gustul merceologului, 
hotărîtoare — părerea lui? Atunci 
care mai este rostul avizului dat 
de comisie cu asentimentul celui 
care reprezintă, în cadrul ei, comer
țul ?

S-ar părea că, realizat de creatori 
pe linia modei de sezon, avizat de 
comisie, contractat de comerț și a- 
juns în magazin, noul model a par
curs întregul drum spre publicul 
consumator. Dar nu este așa. O sta
vilă între el și cumpărător poate 
pune abia acum felul cum este pre
zentat de vînzător, de vitrinier. De 
pildă, o cravată de mătase naturală, 
rulată ca o curea de piele ascunde 
privirilor tocmai modelul la care 
creatorii au lucrat cu migală. 
In felul lor, vînzătorul, vitrinierul 
trebuie să fie și ei creatori, să pre
zinte articolele într-un mod cît mai 
ingenios, cît mai vizibil, pentru a a- 
sigura o bună informare a consu
matorului, pentru a-i da posibilita
tea de a alege, pentru a-1 ajuta să-și 
cumpere ceea ce i se potrivește mai 
bine. La înlăturarea lipsurilor în 
această privință pot contribui crea
torii de modele înșiși. Mulți din
tre ei, ca aceia de la „Mătasea Popu
lară“, spre exemplu, își urmăresc 
modelele în vitrine, în rafturi, stau 
de vorbă cu vînzătorii, îi ajută să 
pună mai bine în valoare creațiile 
noi. Cu acest prilej, ei iau contact 
direct și cu publicul, înregistreafă 
sugestii prețioase, menite să le îm
bunătățească munca. Sînt un exem
plu demn de urmat.

★

Creatorii de modele au o muncă 
frumoasă ; întreprinderile unde lu
crează le asigură condiții tot mai 
bune de muncă, de documentare. 
Pentru a obține însă noi succese în 
activitatea lor, este nevoie de mă
suri care să îndrepte neajunsurile 
amintite, care să le dea posibilitatea 
de a-și îndeplini cu cinste, așa cum 
doresc, misiunea de a contribui la 
educarea gustului pentru frumos în 
rîndurile consumatorilor. La rîndul 
lor, alăturîndu-și eforturile la ace
lea ale specialiștilor din toate sec
toarele de concepție, creatorilor de 
modele li se cere să realizeze me
reu noi articole — frumoase, utile, 
pe măsura exigențelor.

Iuții tehnice ingenioase șl l-au ajutat 
să fie un om foarte uman, interesant, 
atrăgător ; tinerii din echipa lui — e 
maistru — îl ascultă cu foarte multă 
încredere, astfel încît echipa a do- 
bîndlt rezultate exemplare.

De fapt însă, mersul producției în
săși are o dialectică foarte intere
santă. Pe de o parte, progresul tehnic 
scutește treptat pe muncitor de un 
anumit fel de calificare fizico-ma- 
nuală, pe măsură ce se ivesc mașini 
care nu cer decît „o apăsare pe bu
ton“ sau chiar mașini cu autocontrol. 
Pe de altă parte, aceste utilaje cer 
muncitorului din ce în ce mai multe 
cunoștințe teoretice, o calificare tot 
mai apropiată de cea a inginerului.

Dacă ne uităm la domeniul știin
țelor, vedem și aci aceeași „dublă- 
direcție“ : în primul rînd mersul spre 
specializare, dar apoi și spre lărgi
re. Diviziunea științelor, progresul 
cunoștințelor obligă la specializare : 
deunăzi fizica atomică nu era decît 
un capitol al fizicii, pe cînd azi 
există mai multe științe care studia
ză atomul. Cunoștințele din fiecare 
știință specială devin atît de vaste, 
încît un om, ca să și le însușească, 
are nevoie adesea de un număr de 
ani care duce la depășirea vîrstei 
socotită de fiziologi și psihologi 
drept optimă pentru studiu. Cu cît 
știința va progresa, problema se va 
pune mai puternic ; de pe acum, oa
menii de știință se gîndesc la folo
sirea mașinilor și în acest scop, pre
cum și la crearea unei metodologii 
a comprimării și sistematizării ava
lanșei de informații aduse de pro
gresul științific.

Dar aceeași specializare împinge 
și la lărgire. în primul rînd, cu cît 
științele sînt mai numeroase, mai 
precis divizate și mai amănunțite, cu 
atît mai puternic apare necesitatea 
concepției unitare, necesitatea dia
lecticii materialiste ca o călăuză în 
activitatea de cercetare și de gene
ralizare a rezultatelor. Apoi, științele 
se întrepătrund reciproc, ba apar 
științe noi, de coordonare, care cer 
specialistului să cunoască mai multe 
domenii odată.

Așadar, atît mersul obiectiv al 
tehnicii șl științei, cît și dezvoltarea 
vieții noastre Bociale, cer din partea 
oamenilor specializare precisă, și 
totodată o lărgire a orizontului lor 
științific șl cultural. Comunismul va 
aduce o deplină înflorire a omului.

Cunoștințe noi In Clșmlgiu (Foto : Agerpre«!

MEDALIA DE ARGINT T1EÆT1R1E
Dacă Pavel Drăgan, 

președintele colectivei 
„Viață Nouă" din Fru
mușița, raionul Galați, 
le-ar li propus colecti
viștilor să pună pe 
dealul din coasta co
munei, sterp de cînd se 
știu ei, niscai salcîmi, 
nimeni n-ar fi avut ni
mic Împotrivă. Dar de 
unde pînă unde să 
planteze viță de vie al
toită ? Și pe urmă, 
unde mai pui că mate
rialul săditor costă 
bani. Ce s-o fi Intim- 
plat cu președintele lor, 
pînă aci atît de chib
zuit cu punga gos
podăriei ? Convingerea 
multora asta era : pe 
dealul Frumușița —- 
numai piatră și nisip — 
nu se va tace nimic, 
materialul săditor se va 
usca așa cum se usucă 
o creangă ruptă din 
pom, iar cu banii e 
ca și cînd ar fi fost a- 
runcați In lacul Bra- 
teș. Fără să mal pui la 
socoteală munca...

Se cuvine de fapt o 
precizare : Lui Drăgan 
nu 1 s-a năzărit așa pe
ste noapte, atunci, în 
1959, să planteze cinci 
hectare cu viță. Mal 
întîi se sfătuise șl cu 
primul secretar al Co
mitetului raional de 
partid Galați, cu spe
cialiști de la sfatul ra
ional, cu colectiviști, și 
toți erau de părere că 
gospodăria va ieși în 
clștig. Dar, cum spu
neam, unii dintre co
lectiviști erau tare ne
încrezători.

Doar cînd peste cî-

levo luni au observat 
că butașii altoiți prin
seseră rădăcini și le 
dăduse frunza, le-a 
venit inima la loc. 
Anul următor Pavel 
Drăgan i-a îndemnat să 
planteze încă 22 de 
hectare, din care zece 
în terase. De data asta 
n-au zis nici pis. E a- 
devărat, boabă de stru
gure nu puseseră pe 
limbă, însă vedeau cu 
ochii lor că vița crește

/ Instantanee/
ca răchita pe buza a- 
pel. Dealul Frumușița 
devenise de nerecu
noscut. Abia acum 
începea să-și merite 
numele. Anul trecut 
colectiviștii l-au mal 
împodobit cu zece hec
tare de viță în terase. 
Era vremea cînd Fe
teasca albă plantată cu 
trei ani în urmă pe 
cele cinci hectare avea 
să-și dezvăluie rodul. 
Și n-a dat nici mai 
mult, nici mai puțin de
cît 11000 de kg stru
guri pe fiecare hectar. 
Și ce boabă I Ce licoa
re I Ei, dar în privința 
licorii mai avem cite 
ceva de spus...

Anul acesta, în urmă 
cu vreo două luni, 
după cum știți, vinurile 
podgoriilor noastre au 
luat calea Capitalei 
spre a se prezenta Ia 
examenul celui de-al 
doilea concurs republi
can de vinuri. Colec

Acest om e puternic și activ : ceea 
ce se reduce din orele de muncă, el 
adaugă, din proprie inițiativă, la o- 
rele consacrate culturii, studiului, 
sportului, înfloririi lui fizice și spiri
tuale, care îl ajută ca în orele de 
lucru să poată munci cu o înaltă 
pricepere șl eficiență.

Există, desigur, și vor exista și pe 
viitor meserii absorbante, care obli
gă la oarecare unilateralitate : un 
violonist de înaltă clasă va fi pro
babil obligat și în viitor să exerseze 
zilnic ore și ore, iar matematicianul 
sau un artist de talia lui Eminescu 
nu vor putea ii convinși să renunțe 
la nopțile albe și să se întrerupă în 
mijlocul unul vers sau al unei 
ecuații.

★

Acesta fiind mersul societății, ce 
meserie e bine să-și aleagă un tî
năr ? cum poate fi el mai multilate
ral ? unde poate fl el mai folositor?

Desigur, aici cîntărește vocația. 
Discipline care să te oblige să treci 
prin multe domenii de activitate 
există berechet ; ba, mai mult, chiar 
în aceste discipline — să zicem una 
foarte generală, cum ar fi filozofia 
— se observă o tendință spre spe
cializare : există filozofi care au ur
mat un institut de fizică sau biologia 
sau o școală de artă.

Un cuvînt greu îl au și profesorii, 
al’căror sfat trebuie cerut. Poate că 
n-ar fi rău ca, pe baza unei obser
vații de ani de zile, profesorii să 
facă mai des recomandări, ținînd 
seama de capacitățile fiecărui elev. 
In general îneă, și de la distanță, cu 
toată prudența necesară, am da ur
mătorul sfat.

Țara noastră trece prin mari trans
formări, are o industrie în continuă 
dezvoltare ; chiar și în tradiționalul 
cîmp al agriculturii mecanica șl chi
mia joacă un rol tot mai mare. Aici e 
efortul, aici fixați-vă atenția. Nu 
vrem să excludem preocupările ar
tistice. Dar trebuie și multă atenție 
pentru că există vîrste cînd tînărul, 
sub imboldul primei iubiri și al pri
măverii ivite în viața lui, scrie ver
suri ; apoi anii trec, vîrsta trece, și 
omul matur se poate pomeni într-o 
meserie pentru care nu avea cea 
mal puternică vocație. De altfel, ex
periența vieții ne arată că adesea 
oamenii cu o puternică vocație ar
tistică și-o realizează indiferent de 

tiva din Frumușița a 
primit înștiințare din 
partea consiliului agri
col raional să-și pre
zinte și ea Feteasca 
alba. Pavel Drăgan a 
însoțit-o la București 
cu destulă frică. E glu
mă să stai în aceeași... 
bancă cu favoritele so
site de la Odobești, 
Murfatlar, Tîrnave, 
Panciu sau Segarcea, 
învățate să tot cîștige 
medalii atît în țară, cît 
și în străinătate cu pri
lejul altor concursuri ?

Dar, ca șl la sport, 
cînd ești bine pregătit 
poți să-i ajungi din ur
mă și pe veterani, cu 
toată gloria lor. Ce 
mai tura-vura, Feteas
ca albă nu i-a făcut de 
rușine pe colectiviștii 
din Frumușița. Juriul a 
hotărlt : „Medalia de 
argint"...

Păi dacă-1 vorba 
pe-așa, cum să mai ră- 
mină măcar o palmă 
din dealul amintit ne
folosită? Încă zece hec
tare sînt planificate a- 
nul acesta pentru plan
tare cu vie nobilă. Ba 
mai mult, colectiviștii 
din Frumușița și-au În
dreptat privirea către 
alt deal care va fi trans
format într-o livadă. 
Deocamdată pe 40 de 
hectare s-au și plantat 
pomi. Pe douăzeci din 
ele s-au și făcut gro
pile necesare. Și nici 
de data aceasta rodul 
nu se va lăsa așteptat 
în zadar..,

GHEORGHE VLAD

școala pe care au urmat-o : mulți 
scriitori au fost, ca și Cehov, medici, 
iar astăzi un scriitor are un avantaj 
în caz că posedă o cunoaștere bo
gată a vieții practice, în producție, 
nu stă abia să caute „legătura cu 
viața“. Cît despre arte care cer un 
exercițiu aparte, ca baletul sau vioa
ra, de obicei talentul se arată și se 
cultivă cu mult înainte de 18 ani.

„îndrăzneala“ cea mai mare pen
tru un tînăr nu este aceea de a a- 
lerga cu ochii închiși la prima facul
tate cu locuri vacante, sau la școala 
unde „moda“ îi atrage pe mai mulți. 
Există încă părinți care nu concep 
fericirea copilului decît prin oploși- 
rea lui într-un birou oarecare, într-o 
existență călduță și banală. Viitorul 
se plămădește în fabrici, în labora
toare, pe ogoarele agriculturii socia
liste. Un simplu îngrijitor de vite 
—- cum s-a văzut în expunerile 
atîtor mulgători în consfătuirile 
colectiviștilor — poate prin studiu 
și muncă pasionată să agoniseas
că o experiență valoroasă la sca
ra întregii țări. Pînă și la această 
muncă socotită pînă mai ieri prin 
excelență necalificată, va fi nevoie 
tot mal mult de oameni cu cunoștin
țe speciale pentru a face față mun
cii lor și cu un orizont destul 
de larg pentru a fl în stare să-și sis
tematizeze anumite observații și să 
le comunice și altora într-o formă u- 
tilă și convingătoare.

*
Așadar, tovarășe I. P„ dacă nu 

aveți o vocație pe care s-o socotiți 
devorantă, dacă vă atrag, cum e șl 
normal, mai multe laturi ale cunoaș
terii omenești, dacă vreți să fiți fo
lositor oamenilor, societății, orienta- 
ți-vă în primul rînd spre domeniile 
de activitate productivă pe care 
pune accent construcția socialistă, 
spre oricare din activitățile legate de 
aceasta — învățămînt, știință ș.a.m.d. 
In felul acesta, în nici un caz nu 
veți greși. Veți putea să vă faceți 
bine meseria. Iar dacă, în cursul ani
lor, în spatele muncitorului, agrono
mului sau constructorului va apărea 
un filozof sau un scriitor, nimic n-o 
să-l oprească : dimpotrivă, el nu va 
putea decît să profite de experiența 
concretă pe care a agonisit-o omul 
practicii.

SERGIU FARCAȘAN

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balei 
al R.P. Romîne : Nunta lui Figaro — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de opereta i 
Mam-zelle Nitouche — (orele 19,30). Fi
larmonica de stat „George Enescu“ (Sala 
mică a Palatului R.P. Romîne) : Recital 
de pian — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragialo" (Sala Comedia) : Mac
beth — (orele 19,30). (Sala Studio) : Adam 
șl Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. L 
Nottara“ (Sala Magheru) : Cînd înfloreso 
migdalii — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Moartea unul comis 
voiajor — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copii (Sala C. Mille) : O telle 
de lună — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Misterul cizmei — (orele 10). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
Evreiesc de stat : Cu cîntec spre stele 
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; Muzica bat-o 
vina — (orele 20). (Sala din calea Vic
toriei 174) : Ocolul pămlntulul în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece șl dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăz
nețe — (orele 20). Circul de stat : Spec
tacolul primăverii — (orele 20).

» ■ ■ » * iW

f CINEMft
CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă

cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Cum- 
pără-țl un balon — cinemascop : Repu
blica (8,30; 10.30, 12,30; 14.30; 16,45; 19;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
1 Mai (10,45; 13; 15,15; 17,45; 20), Gh. Doja 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 23 August 
(9; 11; 13,30; 16; 18; 20), Ștefan cel Mare 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Chiriașul : rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (9,15; 11,15; 13,15; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15), Grivița (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Flacăra (16; 18,15;
20.30) . Griji — cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (16; 18,15;
20.30) , Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
V. Roaită (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Violență în piață : rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu (9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
10,30; 20,30). Intre două iubiri : Central 
(10,30; 12,30; 16,30; 18,45; 20,45). Frați în 
Cosmos : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9.45 pînă Ia orele 15 ; după- 
amiază 16,45; 18,45; 20,30), 8 Martie (16;
18; 20). Program special pentru copii : 
13 Septembrie (orele 10). Lanterna cu 
amintiri : 13 Septembrie (11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (rulează în con
tinuare de la orele 10,15 pînă la orele 
12, după-amiază 15; 17; 19; 21), Aurel
Viaicu (15; 17; 19; 21). Program de filme 
documentare rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Șapte dădace : 
Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Turneul ve
seliei : înfrățirea între popoare (10; 16; 
18; 20), Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Floreasca (15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). Divorț italian : Cul
tural (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Festivalul Chaplin : Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21), T. Vladimirescu (15,30; 18;
20.30) . Dosarul furat : rulează la cinema
tograful C-tin. David (16; 18,15; 20,30).
Cîinele sălbatic Dingo : Unirea (16; 18;
20) . Alibiul nu ajunge ; Munca (16; 18,15;
20,30).  Rebelul ; Popular (14,151 16,30;
18,45; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Povestea anilor înflăcărați — cine
mascop : Arta (16; 18,15; 20,30). Camelia : 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Noapte necruță- 
toare : 16 Februarie (16; 18; 20). Lupeni 
29 — cinemascop (ambele serii) : M. Emi
nescu (16; 19). Pedro pleacă în Sierra : 
rulează la cinematograful Ilie Pintille 
(16; 18; 20). Rîul și moartea ; Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Un erou în 
papuci : Luceafărul (15; 17; 19; 21).
Omul merge după soare : rulează la ci
nematograful G. Bacovia (16; 18; 20). 
Baronul de Münchhausen ; Olga Bancic (15; 17; 19; 20,45). Vacanța la® mare - 
cinemascop : Drumul Serii (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), 30 Decembrie (10; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,30 - Trans
misiune de la Moscova : ,, Circul vesel“ 
emisiune pentru copii. 18,30 — Universi
tatea tehnică la televiziune „Mecaniza
rea șl automatizarea în turnătorii", de 
JjJS. Claudiu ștefănescu de la I.S.C.M.E. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 _  Fil
mul pentru copil : „picturi pentru pi
sici .19,30 — Transmisiune de la Teatrul
de Operă çi Ba,et al R, p. Romîne ; 
V*unnJ® «8’»'. de W. A. Mozart,
in pauze : Almanah științific. Șah. In 
încheiere : Buletin de știri

CUM E VREMEA?
Ieri In țară i 

Vremea s-a răcit 
ușor tn toate re
giunile. Cerul a 
fost variabil, mal 
mult noros în su
dul șl estul țării. 
A plouat tempo
rar în Banat și 
Oltenia șl cu totul 
izolat în Transil-
van.la 51 Muntenia, Vîntui a suflat slab pînă la potrivit. 

Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 5 grade la 
âXr?manl ?l t17 grade la orașul Dr. J®t.r.u Groza- In București ; vremea s-a 
r«™1 u?.or’mlar cerul a fost mai mult 
acoperit. Temperatura maximă a fost 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
Și 19 aprilie. In țară : vreme relativ căl
duroasă, cu cerul variabil, temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mal ales 
în vestul țării, vînt slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere. In București ; vre
me relativ călduroasă, cu cer variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere.
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Cîțiva elevi cri Școlii medii din Bistrița în vizită la muzeul raional 
lin localitate.

Plecarea delegației romine la sesiunea a 18-a 
a Comisiei Economice a 0. N. U. pentru Europa

Luni a părăsit Capitala delegația 
R.P. Romine, care va participa la 
sesiunea a 18-a a Comisiei Econo
mice a Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Europa, ce va avea loc 
la Geneva între 18 aprilie și 4 mai 
a. c.

Delegația este condusă de Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, actualul președinte al 
C.E.E. Din delegație fac parte Vic
tor Ionescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Titus Sinu, 
director în Ministerul Afacerilor

Externe, Iacob lonașcu, reprezen
tant permanent ad-interim al R.P.R. 
pe lîngă Oficiul European al Na
țiunilor Unite, și alții. La aeropor
tul Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii M. Petri, V. Ste- 
riopol și N. Anghel, adjuncți ai mi
nistrului comerțului exterior, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior.

Pentru libertatea eroicului fiu 
al poporului spaniol, Julian Grimau

în legătură cu procesul înscenat 
de autoritățile spaniole împotriva 
lui Julian Grimau, fiu devotat al 
poporului spaniol, Consiliul central 
al sindicatelor, Consiliul național al 
femeilor, Asociația juriștilor, Comi
tetul foștilor deținuți antifasciști, 
Uniunea ziariștilor din R. P. Romînă 
au adresat președintelui Consiliului 
de Miniștri și Ministerului de In
terne din Spania telegrame prin 
care protestează cu indignare împo

triva trimiterii acestui neînfricat 
luptător în fața unui tribunal mili
tar și cer punerea lui în libertate și 
încetarea represiunilor.

(Agerpres)

C0R1SP0IWWII NOȘTRI TBÂ.ȘSMITDff:
U.R.S.S. Combina

în straturi cu
Brigada lui Nikolai Ma

mai, cunoscutul miner din 
bazinul Donețk, a extras în 
primele 22 de zile lucrătoa
re ale lunii martie 18 050 
tone de cărbune cu combi
na „UKR-1“. Brigada lu
crează în straturi cu încli
nații mart, în care este ne
voie de un însemnat volum 
de muncă și în care se fo
losesc de obicei ciocanele 
pneumatice. In aceste con
diții de lucru nu se pot 
realiza mai mult decît 7—8 
tone pe schimb. La plenara 
C.C. al P.C.U.S. din noiem
brie anul trecut, Mamai 
și-a luat angajamentul ca 
împreună cu brigada sa să

„UKR-1" lucrează 
înclinații mari
introducă combina „UKR-T" 
la extragerea cărbunelui în 
straturi cu înclinații mari 
și să ridice productivitatea 
ei la 15 000 tone pe lună. 
Angajamentul a fost înde
plinit. Prețul de cost al to
nei de cărbune a scăzut cu 
16 copeici. Pînă la sfîrșitul 
lunii, brigada a dat încă 
3 000 tone de cărbune coc- 
sificabil. Succesul brigăzii 
este rezultatul bunei organi
zări a muncii, înaltei cali
ficări a minerilor și spi
ritului tovărășesc care lea
gă pe membrii ei, scrie 
ziarul „Trud”, comentînd 

știrea sosită de la mina 
„Suhodolskaia-1”.

R. P. Ungară „Hidroglobus" — 
un rezervor original

Inginerii ungari nu con
struit un original rezervor 
de apă ■— „Hidroglobtis" — 
care poate fi montai în 
orice loc cu ajutorul unor 
unelte simple. Fiind exe
cutat din elemente pre
fabricate, lucrările pen
tru instalarea sa, inclu
siv construirea fundamen
tului, necesită cel mult o 
lună. Rezervortd are forma 
sferică — cea mai avanta
joasă din punctul de. vedere 
al reglării sale termice. De 
obicei el servește la păstra

rea apei potabile, sau pen
tru irigare. Dar în el pot fi 
păstrate și orice alte sub
stanțe lichide. Cînd e vorba 
de substanțe care pot ataca 
materialul din care este 
confecționat rezervorul, pe
reții lui interiori sînt aco- 
periți cu o căptușeală de 
protecție. In funcție de 
scopul utilizării „Hidro- 
globus"-ului, întreprinde
rile din Ungaria produc a- 
semenea rezervoare pîiiă la 
un volum de 1 000 mc.

R. P. Chineză Noi tipuri de ceasornice

O discuție inte
(Urmare din pag. I-a)

iau măsuri pentru ca în acest an să 
se asigure o bună hrănire a puilor 
și să se prevină bolile.

CUM SE MUNCEȘTE 
LA INCUBATOARE ?

Gospodăria colectivă din Mircea 
Vodă n-a avut pînă acum incubatoa
re, iar G.A.C. Ianca are multă expe
riență în această privință. învățăto
rul pensionar Mihalache Dogărescu, 
care are o mare pasiune pentru creș
terea păsărilor, a dat un ajutor pre
țios gospodăriei, învățînd cîteva co
lectiviste meseria de operatoare la 
incubatoare. Una din acestea, Tu- 
dora Pîrlog, a relatat pe larg din 
experiența ei. Ea alege cu grijă ouă
le pentru incubație. Se caută să fie 
uniforme, proaspete, păstrate la o 
temperatură de 10—12 grade. Se ve
rifică apoi incubatoarele și mai a- 
les cum se menține temperatura 
timp de 2 zile. Cînd se constată că 
totul este în ordine, se introduc 
ouăle. Din prima zi se asigură o 
temperatură de 37,5 grade. Tăvile 
sînt tot timpul pline cu apă pen
tru a se păstra umiditatea nece
sară. Din a patra zi se începe în
toarcerea ouălelor de două ori în 24 
de ore, ridieîndu-se și temperatura 
la 39 grade. Ouăle sînt întoarse pînă 
în ziua a 18-a. La 8 zile după ce se 
pun la incubât, se face primul con
trol, eliminîndu-se toate ouăle lim
pezi. în ziua a 14-a se face al doilea 
control. Anul trecut s-au scos 63 500 
pui.

Pentru o bună funcționare a in
cubatoarelor și la G.A.C. Mircea 
Vodă s-a propus ca între inginerii și 
brigadierii zootehniști de la cele

două gospodării să existe o strînsă 
legătură și un ajutor reciproc.

ADĂPOSTURI IEFTINE 
ȘI TRAINICE

Schimbul de păreri a continuat în 
legătură cu asigurarea adăposturi
lor, întrucît o creștere rațională a 
păsărilor impune și o cazare cores
punzătoare. Brigadierul zootehnist 
Felicia Cruceru a arătat că la G.A.C. 
Ianca s-au construit 6 puiemițe, fie
care cu o capacitate de 2 000 de ca
pete, o hală în formă de H cu o ca
pacitate de 7 000 păsări, care e pre
văzută și cu camere de furajare. A- 
nul acesta se mai construiește o 
hală asemănătoare.

Costul construcțiilor a preocupat 
îndeaproape consiliul de conducere, 
urmărindu-se să fie cît mai redus. 
Folosind resursele locale, gospodă
ria a economisit la construcții peste 
200 000 lei.

Și la gospodăria colectivă din 
Mircea Vodă s-au ridicat trei puier- 
nițe cu o capacitate de 6 000 de pă
sări. Este turnată fundația și pen
tru hala de păsări. „Pe noi însă 
ne-au costat mai mult — spunea 
brigadierul Radu Țînțăreanu — și 
doar avem posibilitatea să folosim 
aceleași materiale ca și vecinii noș
tri. La nouă puiernițe, care nu sînt 
încă terminate, tavanele le vom 
face din plăci de stufit”.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

BOLILOR
Greșelile în alimentație, neglija

rea condițiilor de zooigienă pot 
produce pierderi mari la păsări. 
Dar pierderile încetează dacă se 
iau operativ măsuri. Au fost pline 
de învățăminte cele relatate în a- 
ceastă privință de președintele gos
podăriei de la Ianca. El a arătat că 
din cauza unei simple crăpături la 
acoperiș, apa din ploi a pătruns în 
adăpostul puilor. Umezeala și cu-

resantă
rentul produs au provocat îmbob 
năvirea mai multor pui. în aceeași 
zi s-au luat măsurile necesare. Jos, 
pămîntul a fost săpat și dat cu praf 
de var.

Ing. zootehnist Ion Mincă, de la 
G.A.C. Ianca, a expus pe larg cum 
asigură prevenirea și combaterea 
bolilor. Toate păsările matcă au 
fost supuse unui examen sanitar- 
veterinar înainte de a se începe 
strîngerea ouălelor pentru incubât. 
Și asta nu întîmplător. Atît rezulta
tele de la incubație, cît și dezvolta
rea de mai tîrziu a puilor sînt in
fluențate de sănătatea păsărilor 
matcă. După ce puii ies din ou, se 
procedează la o sortare minuțioasă, 
fiind înlăturați cei cu o greutate 
sub 30 grame sau care prezintă de
fecte de conformație. O mare aten
ție se acordă aici dezinfecției încă
perilor și asigurării spațiului necesar 
pentru pui. Aceeași atenție se acor
dă temperaturii din interiorul adă
postului, alcătuirii rației furajere, 
în discuție s-a insistat mult asupra 
condițiilor care să preîntîmpine a- 
pariția bolilor molipsitoare. Așa 
cum au arătat Tudora Oale, Rada 
Gagu, zilnic se scot paiele din a- 
dăposturi, se stropește cu var pe 
jos odată pe săptămînă, se fac la 
timp vaccinările preventive, nu se 
admite intrarea persoanelor străine 
în sector.

După discuții, oaspeții au vizitat 
stația de incubație, puiernițele, ha
lele de păsări. Din nou discuții, de 
data aceasta... pe viu.

Schimbul de experiență a fost 
rodnic. S-au învățat multe lucruri 
bune. Urmează acum, ca aceste gos
podării și altele din raion să le 
pună în practică cu ajutorul consi
liului agricol raional, pentru a se 
obține numărul de păsări prevăzut 
în planurile de producție și a spori 
astfel veniturile gospodăriilor co
lective.

Conferința organizației orășenești 
București a Asociației juriștilor 

din R. P. Romînă
în București a avut loc conferința or

ganizației orășenești a Asociației ju
riștilor din R.P. Romînă.

Darea de seamă, prezentată de pre
ședintele Comitetului orășenesc al aso
ciației, Lazăr Popa, și intervențiile par- 
ticipanților au subliniat că în cursul a- 
nului trecut secțiile științifice ale aso
ciației au desfășurat o activitate bogată. 
A fost relevat aportul adus de juriștii 
bucureșteni la educarea oamenilor 
muncii în spiritul respectării legalității 
socialiste. Membrii asociației au ținut 
conferințe avînd ca teme problema a- 
părării avutului obștesc, relațiile de fa
milie, educarea copiilor, legislația mun
cii, regulile de circulație pe drumurile 
publice și altele. în întreprinderi, insti
tuții, școli și facultăți, G.A.S., S.M.T., 
G.A.C., membrii asociației juriștilor au 
ținut anul trecut aproape 1 900 de con
ferințe, la care au participat un mare 
număr de cetățeni. De asemenea, juriștii 
au dat răspunsuri în presă la întrebările 
adresate de cititori.

Participant! la conferință au ales 
noul comitet al organizației București a 
Asociației juriștilor din R.P. Romînă.

(Agerpres)

Cocteil oferit 
de ambasadorul R. S. F. 

Iugoslavia în R. P. Romînă
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 

R. P. Romînă, Arso Milatovici, a oferit 
luni după-amiază un cocteil cu prilejul 
semnării Programului pentru aplicarea 
Acordului de colaborare culturală între 
R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia pe 
anii 1963 și 1964.

Au luat parte Nicolae Ghenea, direc
torul Direcției relațiilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe, șeful 
delegației romîne, care a semnat Pro
gramul pentru aplicarea acordului de 
colaborare culturală, membrii delega
ției, Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți Osman Djikici,- di
rector în Comisia pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din R.S.F. Iugosla
via, șeful delegației iugoslave și mem
brii delegației. (Agerpres)

Tînăra industrie de cea
sornice din R. P. Chineză 
se dezvoltă continuu. Re
zultate deosebite au fost 
obținute în acest domeniu 
tn orașul Șanhai. In urmă 
cu cîțiva ani acolo se pro
duceau doar cîteva tipuri 
de ceasornice, iar principa
lele piese, în special arcu
rile, erau importate. In pre

zent toate piesele necesare 
producției de ceasornice 
sînt executate în țară.

Fabricile de specialitate 
din Șanhai au pus la punct 
producția a peste 70 tipuri 
de ceasuri — de mînă, de 
masă, diferite cronometra 
etc. 27 din aceste tipuri au 
început să fie produse în 
serie.

R. P. Bulgaria Utilaje moderne 
în industria alimentara

Colaboratorii Institutului 
de cercetări științifice din 
Plovdiv în problemele in
dustriei de conserve, în co
laborare cu Institutul pen
tru construcții de mașini, 
au realizat un sterilizator de 
înaltă frecvență, care încăl
zește în mod automat și si
multan toate fructele din 
cutiile de conserve, prin

curenți de înaltă frecvență^ 
Prin sterilizarea fructelor te 
păstrează tn mare măsură 
aroma, gustul și puterea lor, 
nutritivă. Costul conserve
lor produse cu ajutorul 
noului sterilizator de înaltă 
freovență este mai redus, 
sau uneori același ou cos
tul vechi, iar calitatea con
servelor este mai bună.

Orașul Hoyenmerda din districtul Cottbua, fi. D. Gw 
mană, este destinat lucrătorilor Combinatului jldnrami 

Pumpe**» La terminarea lucrărilor da construcție a comple
xelor de locuit, noul oraș ya avea 60 000 de apartamente 
modeme. în fotografie t La construcția blocurilor »o aplică 
metoda panourilor mari prefabricate.

încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. din Marea Britanie

LONDRA 15 (Agerpres). — La 15 
aprilie au luat sfîrșit lucrările Con
gresului al XXVIII-lea al Partidului 
Comunist din Marea Britanie.

în ședința de închidere, Congresul 
a aprobat rezoluția politică „Viito
rul Britaniei", o rezoluție cu privire 
Ia mișcarea sindicală și alte re
zoluții.

La Congres s-a dat citire mesa
jelor de salut transmise de partide
le comuniste și muncitorești, între 
care mesajul adresat de Partidul 
Muncitoresc Romîn.

în ședința din 15 aprilie a fost 
ales Comitetul Executiv al partidu
lui din care fac parte 42 de membri. 
Apoi, John Gollan, secretarul gene
ral äl-P.C. din Marea Britanie, a a- 
nunțat că William Gallacher, în 
vîrstă de 81 de ani, a rugat să nu 
mai fie propus candidat pentru a 
face parte din Comitetul Executiv, 
din cauza vîrstei sale înaintate. Con
gresul l-a ales pe William Gallacher 
membru de onoare pe viață al Co
mitetului Executiv.

Turneul U. E. F. A.

juniorii noșiri au pierdut 
meciui de ieri

La primul concurs a! tinerilor atleți

Au luat sfîrșit lucrările Congresului
P. C. din Finlanda

LONDRA (prin telefon de 
la trimisul nostru). La a- 
parifia rindurilor de fafă, 
rezultatul final al meciului 
Anglia—Romînia este de
sigur cunoscut datorită trans
misiei la radio. Echipa 
noastră de juniori a pierdut 
partida în primele 30 mi
nute, cînd englezii au în
scris trei goluri. In această 
jumătate de oră, jocul s-a 
desfășurat într-un tempo 
susjinuf, cei care au atacat 
cu mai multă eficacitate 
fiind jucători' gazdă. Jocul 
dur practicat de ei din pri
mele secunde a lăsat să se 
întrevadă că vor să objină 
victoria cu orice pre|...

Echipa romînă primește 
primul gol în condi|iun! 
destul de ciudate. Arbitrul 
Kreitlein (R.F.G.) acordă în 
mm. 6 o lovitură Indirectă 
de la 5 metri de poartă, pe 
motiv că Haidu n-a degajat 
imediat mingea din mînă. A 
înscris Jones, centrul ata
cant, profifînd de învălmă- 
șala produsă în fa|a porjii 
noastre, Golul al doilea es
te marcat în min. 15, la un 
șu* respins de Haidu în pi
cioarele lui Pleat, care tri
mite în poartă din apropie
re. In continuare se produc 
multe faulturi. Aceasta însă 
nu poate constitui o scuză

pentru fotbaliștii noștri. Ei 
n-au știut să calmeze jocul 
prin pase (așa cum au fă
cut în repriza ll-a) și să 
se ferească de întîlnirile di
recte cu adversarul în lupta 
pentru balon. Cel de-al 
treilea gol și ultimul din a- 
ceastă partidă, l-a înscris 
Sissons, interul stînga. A- 
poi, echipa romînă rămîne 
în 10 oameni. Popa, faultat 
în mod grosolan, părăsește 
definitiv terenul. Pînă la 
sfîrșitul partidei nu se mai 
înscrie nici un gol. Jucăto
rii noștri nu insistă însă su
ficient practicînd a- 
celași joc încîlcit, fără 
vitalitate. Linia de înainta
re a fost ineficace. De altfel 
în cele 80 minute de joc 
înaintașii au tras numai 
două șuturi la poartă I

AHe rezultate: Elvefia— 
Grecia 1—1; R.F. Germană 
—Scojia 2—1; R.P. Ungară 
—R.P. Bulgaria 1—1; Ita
lia—Franfa 4—1; Olanda— 
U.R.S.S. 3—1; Belgia—Sue
dia 2—1; Irlanda de nord 
—R.S. Cehoslovacă 1—0.

Miercuri în nocturnă, for- 
majia noastră înfîlneșfe O- 
landa. Repriza ll-a a aces
tui mec' va fi transmisă de 
posturile noastre de radio 
în jurul orei 21,20 (ora 
București),

C. MANTU

Campionatul de handbal în 7
'Returul campionatului 

categoriei A la handbal în 
7 a programat duminică în 
Capitală cinci întîlniri (3 
feminine și 2 masculine).

Partida feminină dintre 
formațiile Vestitorul-Bucu- 
rești și Mureșul-Tg. Mureș, 
care a avut loc pe stadio
nul Progresul, s-a încheiat 
cu scorul de 9—7 în fa
voarea jucătoarelor din Tg. 
Mureș.

In continuare s-au întîl- 
nit formațiile Confecția- 
București și Tractorul-Bra- 
șov. Scor final : 6—5 pen
tru echipa Tractorul,

Tinerele jucătoare ale 
Scolii sportive din Ploiești 
le-au întrecut pe cele de la 
Progresul București cu 
7—5 (2—3).

Alte rezultate — masculin: 
Dinamo Buc.-Dinamo Ba
cău 24—24, C.S.M.S.-Știința 
Buc. 12—10, Rafinăria Te- 
leajen-Rapid Buc. 14—9, 
Steaua-Tractorul 24—15, 
Voința Sibiu-Știința Tg. 
Mureș 19—12 ; feminin : 
Rapid-Faianța 21—8, CSM 
Sibiu-S.S.E. Petroșeni 8—5, 
Constructorul Tim.-Favorit 
Oradea 13-4.

Peste 500 de atleți —• juniori și ju
nioare din întreaga țară, au luat parte 
la primul mare concurs în aer liber din 
acest an. în general, această „premieră" 
atletică — disputată pe stadionul Re
publicii — a prilejuit constatări dintre 
cele mai bune, juniorii prezentîndu-se 
într-o formă corespunzătoare.

în cele două zile de concurs, la în
treceri au asistat și numeroși specialiști 
— antrenori sau profesori de educație 
fizică. Iată părerea cîtorva dintre aceș
tia despre concursul juniorilor.

★
Alex. Stoenescu (București): „Mă voi 

referi la probele de alergări. Sprintul a 
relevat o serie de tineri cu frumoase po
sibilități. Este un lucru promițător fap- 
tül că, pentru început de sezon, la 
100 m plat-băieți, de pildă, cinci con- 
curenți au înregistrat 11,1- -11,2 sec. A- 
ceasta a făcut ca în finală cîștigătorul 
să nu poată fi cunoscut decît pe ultimii... 
zece centimetri. Probele de viteză au 
arătat că la băieți saltul valoric este 
dublat și de un salt cantitativ — la 
start s-au prezentat mulți alergători. La 
fete însă, numărul concurentelor a fost 
cam mic. Destul de slabe sînt rezulta
tele la garduri, probe în care doar ieșea
nul Viorel Suciu și, oarecum, Horia 
Uieșu s-au prezentat bine pregătiți.

Probele de demifond au însemnat 
pentru juniorul rapidist Const. Bloțiu, 
noi succese, iar pentru noi, antrenorii, o 
întărire a convingerii că acest talentat 
alergător are mari perspective,

Probele de alergări, în special cele 
de viteză, vor putea ieși din actualul 
impas. O dovedesc rezultatele din ulti
ma vreme. Mai trebuie muncit încă se
rios, pentru ca viteziștii noștri să atingă 
performanțe de nivel european. Aș pro
pune federației să trimită în provincie 
mai mulți specialiști care să sprijine 
acțiunea de creștere și de depistare mai 
ales a tinerilor cu aptitudini pentru pro
bele de viteză".

★
Emil Drăgan (Cîmpulung-Muscel) : 

„Mi se pare un mare progres faptul că 
la actualul concurs aruncătorii și arun
cătoarele au arătat o bună pregătire fi

zică multilaterală. Elemente de viitor 
se anunță a fi aruncătorii de ciocan Gh. 
Costache și V. Tibulschi. în progres 
este și aruncătoarea de greutate Livia 
Oros din Brașov. Sulițașele (mă refer la 
generația tînără) au în frunte pe Mi
haela Peneș, ale cărei performanțe, de 
peste 42 m la numai 16 ani, o prezintă 
ca un autentic talent. Din păcate, la 
această probă n-au participat decît opt 
concurente. E prea puțin.

Organizarea întrecerilor a fost bună. 
Dar, un lucru mărunt la prima vedere 
— lipsa unei greutăți pentru juniori — 
a făcut ca proba respectivă să întîrzie. 
De ce în magazia stadionului nu se gă
sesc toate materialele necesare probelor 
atletice ?”

★
Ion Vintilă (București) : „Timpul ne

prielnic de la începutul acestei primă
veri a produs unele neplăceri și atleți- 
lor. în alți ani, pînă spre mijlocul lunii 
aprilie, se făceau mult mai multe an
trenamente în aer liber decît s-au făcut 
acum. Totuși, rezultatele în probele de 
sărituri — căci despre acestea vreau să 
vorbesc — sînt bune, promițătoare. 
Pentru victorie s-a dat o luptă dîrză. 
Primii doi clasați în probele de înălți- 
me-fete, înălțime-băieți și lungime-bă- 
ieți au avut același rezultat : 1,55 m au 
sărit Ia înălțime și Elena Vîrlan (Bucu
rești), și Niculina Balea (Brașov). La 
lungime, bucureștenii Cătănescu și Bă- 
dini au sărit 6,88 m, iar la înălțime-bă- 
ieți — probă dominată de juniorii din 
provincie — Carol Szas din Oradea și 
Gh. Catrinescu din Iași au sărit 1,85 m.

Spre deosebire de alte concursuri, a- 
cum am remarcat că la probele de sări
turi sînt numeroase elemente de pers
pectivă. Mai ales la înălțime-fete, pro
bă în care 15 concurente au sărit 1,40 
m sau mai mult. Printre cele mai ta
lentate se află Sanda Tănase din Cluj, 
Diana Dobrică și Cezara Dafinescu din 
București, toate trei în vîrstă de 13—14 
ani. Slabe sînt însă rezultatele la lun- 
gime-fete, unde doar Gabriela Rădu- 
lescu — cîștigătoare cu 5,57 m — a 
reușit o performanță de o oarecare va
loare.

^HELSINKI 15 (Agerpres). — La 
15 aprilie au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Finlanda. 
A avut loc alegerea Comitetului 
Central al partidului.

Noul Comitet Central, întru
nit în ședință plenară, a ales ca se
cretar general pe Viile Pessi. Pre
ședinte al partidului a fost ales

Aimo Aaltonen, iar vicepreședinte 
Oiva Lehto. Din Biroul Politic fac 
parte 13 membri.

Congresul a adoptat în unanimi
tate rezoluția generală „Sarcinile 
viitoare ale Partidului Comunist”, 
rezoluția „Cu privire la apărarea și 
lărgirea democrației”, precum și 
apelul adresat poporului finlandez.

Cercetări pentru elucidarea cauzelor 
scufundării submarinului „Thresher"

ședința comisiei permanente
C.A.l.ß. pentru coordonarea 

cercetărilor științifice șl tehnice
MOSCOVA 15 (Agerpres). — în

tre 5 și 11 aprilie 1963 a avut loc 
la Moscova cea de-a treia ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetărilor ști
ințifice și tehnice.

La ședința comisiei au participat 
delegații ,R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Po
lone, R. P. Romîne, R. P. Ungare 
și Uniunii Sovietice.

Comisia a examinat problemele 
privind pregătirea proiectului pla
nului de coordonare a celor mai 
importante cercetări științifice și 
tehnice în țările membre C.A.E.R. 
în perioada 1964—1970, organizarea 
schimbului de informări tehnice- 
științifice între țările membre 
C.A.E.R., precum și alte probleme 
în legătură cu activitatea comisiei 
și a adoptat hotărîrile corespunză
toare.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră- 
țeasbă și de colaborare.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. anunță că batiscaful 
„Trieste", care urmează să ajute la 
cercetarea cauzelor care au provocat 
scufundarea submarinului „Thresher", 
a fost instalat la 15 aprilie pe un doc 
plutitor în portul San Diego (Califor
nia) și se îndreaptă spre New London

In cîteva rînduri
Cu prilejul campionatelor republicane 

de haltere pe echipe de la Galați, ttnâ- 
rul Fitzi Balaș (Steaua) a stabilit un nou 
record mondial la categoria „ușoară", to- 
talizînd 360 kg.

Aseară la Praga echipele Trud Mosco
va și Fredriksberg Copenhaga și-au dis
putat finala „Cupei campionilor euro
peni”' la handbal (feminin). Handbalistele 
sovietice au invins cu scorul de 11—8 
(6—6) cucerind pentru prima oară acest 
trofeu.

Meciul de șah Botvinnik-Petrosian
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Cea 

de-a 10-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah s-a întrerupt la 
mutarea 43-a, într-un final de turnuri 
și pioni. Iată poziția de întrerupere: Alb 
(Botvinnik) Rg2, Ta8, pioni la a6, f2, 
f3; Negru (Petrosian) Rg6, Ta4, pioni 
la f6, g5. Petrosian a dat mutarea 43-a 
în plic. Partida va fi continuată astăzi.

Harta reprodusă din ziarul vest-ger- 
man „Die Welt" indică locul unde au 
Ioc cercetări pentru a se descoperi 
submarinul „Thresher“.

(Connecticut), prin Canalul Panama, 
pentru a merge spre locul în care s-a 
scufundat „Thresher". După cum men
ționează agenția U.P.I., „Trieste" circu
lă vertical „și nu este capabil de depla
sare laterală". De aceea, el va trebui să 
fie lansat în imediata apropiere a sub
marinului „Thresher". Comandantul 
batiscafului a declarat că vor trebui să 
treacă două sau trei săptămîsi înainte 
ca „Trieste" să fie gata să exploreze 
soarta submarinului „Thresher".

Intre timp, forțele navale ale S.U.A. 
și-au concentrat cercetările pe o supra
față circulară cu o rază de 6 mile, în- 
cercînd să stabilească locul exact în 
care se află în prezent submarinul 
„Thresher".

Totodată, după cum anunță agen
țiile de presă, în cadrul unui tribunal, 
creat special de forțele navale pentru a 
cerceta condițiile dezastrului, s-au fă
cut mai multe depoziții care, potrivit 
agenției Associated Press, „au prezen
tat tabloul dramatic al ultimelor mo
mente ale submarinului „Thresher"

înainte de a se scufunda". Potrivit de
pozițiilor, nava de escortă „Skylark" a 
primit ultimul mesaj de pe Thresher în 
care se spunea : „Avem mici dificultăți. 
Ne pregătim să ieșim la suprafață. Vă 
ținem în curent“. Aproape imediat după 
acest mesaj s-a auzit „un sunet surd, 
asemănător zgomotului făcut de o navă 
care se sfărîmă". Nava „Skylark" a 
făcut eforturi pentru a relua legătura 
cu „Thresher". Ceva mai tîrziu, echi
pajul de pe „Skylark" a zărit pata de 
ulei care a dat primele indicii în legă
tură cu soarta submarinului.

Potrivit declarației lui Korth, secre
tar de stat pentru problemele navale 
din Ministerul de Război al S.U.A., în 
prezent se efectuează o revizuire a „în
tregului plan de construcție" a subma
rinelor de tipul lui „Thresher".

Guvernul american, scrie ziarul en
glez „Daily Worker”, pretinde că sub
marinele înzestrate cu rachete „Po
laris” ar prezenta garanții împotriva 
oricăror accidente și că, practic, ar fi 
„invulnerabile". Soarta tragică a lui 
„Thresher" — arată în continuare zia
rul — dovedește inconsistența și absur
ditatea acestor afirmații.

Concedierea muncitorilor spanioli 

greviști de la minele din Olanda

HAGA 15 (Agerpres). — Peste 300 
de muncitori spanioli „importați" pen
tru a munci la minele din Olanda au 
declarat grevă săptămînă trecută, sub
liniind că condițiile de muncă și de trai 
oferite în această țară nu corespund 
promisiunilor formulate în momentul 
angajării lor. Greva a durat timp de 
mai multe zile, autoritățile olandeze 
refuzînd să accepte discutarea revendi
cărilor greviștilor înainte ca aceștia să 
reia lucrul. Cum muncitorii spanioli au 
refuzat să se reîntoarcă la lucru înainte 
de a li se fi asigurat condiții omenești, 
autoritățile au răspuns printr-o măsură 
represivă : toți muncitorii participanți 
la greva au fost concediați. Ei urmează 
să fie trimiși înapoi în Spania, de unde, 
după cum se știe, au fost siliți să emi
greze din cauza mizeriei.

Conflicte de muncă în R. F. G.
BONN 15 (Agerpres). — După cum 

relatează ziarul, vest-german „Frankfur
ter Rundschau , Germania occidentală 
este amenințată de un val de greve în 
industria chimică și de prelucrare a 
metalului.

Conducerea sindicatului muncitorilor 
din industria metalului a anunțat că 
negocierile duse cu patronii din lande- 
rele Württemberg-Baden în chestiunea 
salariilor au eșuat și a hotărît să exami
neze chestiunea declarării unei greve. 
Și în industria chimică din landul Hes
sen se ridică aceeași problemă. Cei 
500 000 metalurgiști <lin landul Würt
temberg-Baden urmează să se pronunțe 
în cursul acestei săptămîni, dacă sînt 
gata să declare grevă pentru a susține 
revendicările lor. Reprezentanții sindi
cali ai celor 1100 000 muncitori și sa- 
lariați din industria metalului din lan

dul Renania de nord — Vestfalia au în
ceput negocieri cu patronii în chestiu
nea marini salariilor. Patronii au propus 
ca pînă la 31 iulie să se instituie o 
„pauza în prezentarea revendicărilor, 
propunere care a fost categoric res
pinsă de sindicate. Un purtător de 
cuvînt al conducerii sindicatului meta- 
Jurgiștilor din Renania de nord — Vest- 
falia a declarat că muncitorii sprijină 
cu fermitate revendicările lor și că, în 
cazul cînd nu se va ajunge la o înțele- 
gere, ei sînt hotărîți să recurgă la arma 
grevei.

în landul Hessen, litigiul cu privire 
la salarii afectează 70 000 muncitori 
din industria chimică. Sindicatul a res
pins ca nesatisfăcătoare o propunere a 
patronilor privind mărirea salariilor cu 
6 ia suta, reprezentanții sindicatului au 
cerut un spor de 12 la sută.
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© BONN 15 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă transmit relatări 
din diferite localități ale Germaniei fe
derale cu privire la demonstrațiile pen
tru dezarmarea nucleară care au avut 
loc la 14 aprilie, în ciuda diferitelor 
interdicții guvernamentale. La Düssel
dorf, scrie agenția France Presse, „po
liția a intervenit pentru a împrăștia, cu 
ajutorul furtunurilor de pompieri, un 
grup de manifestanți. care se așezaseră 
pe o șosea principală în semn de soli
daritate cu demonstranții britanici blo- 
cați în aerodromul din localitate. 49 de 
persoane au fost transportate la prefec
tura de poliție". La Düsseldorf, grupul 
de 54 de cetățeni britanici sosiți pentru 
a participa la demonstrațiile antinuclea
re din Germania federală, și care au fost 
împiedicați de poliție să părăsească 
aerodromul, au fost siliți duminică 
seara să se reîntoarcă în Marea Brita- 
nie. A avut loc totuși un incident, re
latează France Presse : cu cîteva mo
mente înainte ca avionul să-și ia zborul, 
trei membri ai grupului, printre care 
purtătorul de cuvînt Brian McGee, 
încercat să fugă de pe aerodrom și 
fost reținuți cu greu de poliție.
9 NEW YORK 15 (Agerpres). — La 

14 aprilie în orașul Los Angeles a avut 
loc o mare demonstrație în favoarea de
zarmării și interzicerii experiențelor nu
cleare, organizată de Asociația „Femei 
luptați pentru pace". La mitingul care 
a avut loc cu acest prilej au participat 
peste 1000 de persoane. Un grup de 
huligani, membri ai partidului nazist 
din S.U.A., îmbrăcați în uniforme na
ziste au încercat să provoace dezordini. 
Huliganii au primit însă un răspuns 
hotărît din partea participanților la mi
ting, care după cum relatează agenția 
Associated Press, i-au alungat.

© TOKIO 15 (Agerpres). — La 15 a- 
prilie oamenii muncii din Japonia au de
clarat greve, au organizat mitinguri și 
demonstrații cu prilejul Zilei acțiunilor 
unite pentru lichidarea tratativelor ja- 
pono-sud-coreene, pentru victoria în 
ofensiva de primăvară a muncitorilor, 
împotriva escalei în țară a submarine
lor atomice americane, pentru succesul 
forțelor progresiste la alegerile pentru 
organele puterii locale. în orașul Tokio 
la manifestațiile de masă ale oamenilor 
muncii au participat zeci de mii de 
persoane.
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de la Aldermaston la Londra.Participant! la marele marș
nra

America Latină în fierbere
Ziarul vest-german „DIE WELT“ publică un articol semnat de Peter 

Grubbe despre situația din America Latină, în care, între altele, se spune :

„în Argentina un grup de generali 
a pus la cale o rebeliune militară. 
Președintele Guatemalei, destituit 
de o junta militară, a luat calea 
străinătății. în Brazilia există peri
colul unei încercări de forță între 
guvernatorul din Rio de Janeiro, un 
antisocialist, și președintele statu
lui.

Acestea sînt cîteva știri care ne-au 
parvenit, recent, din America Latină. 
Aglomerarea unor irămîntări politi
ce nu constituie, pentru acest conti
nent, nimic extraordinar. Nu trece o 
săptămînă fără ca în această parte 
a lumii să nu se înregistreze aseme
nea evenimente sau o rebeliune mi
litară, sau cel puțin o tentativă de 
rebeliune.

Văzute din exterior, fiecare din a- 
ceste evenimente are la bază un alt 
motiv. în Argentina, mărul discor
diei îl constituie viitoarele alegeri. 
Guvernul și-a dat consimțămîntul 
pentru ținerea lor. Generalii, care au 
pornit rebeliunea militară, ar dori, 
de fapt, să împiedice alegerile șl să 
guverneze cu ajutorul unui regim 
militar sau, cel puțin, să împiedice 
participarea peroniștilor 
alegeri.

în Guatemala, o juntă 
frunte cu ministrul de 
destituit pe președinte
după părerea ei, el n-a acționat cu 
suficientă fermitate împotriva „ex
tremiștilor de stînga“ (ghilimelele a- 
parțin autorului — n.r.) șl pentru că 
în timpul mandatului său numărul 
prietenilor Cubei și al comuniștilor 
a sporit continuu în țară.

în Brazilia, președintele Goulart a 
aprobat ținerea unui congres orien
tat spre stînga ; guvernatorul din 
Rio de Janeiro, Laoerda, cunoscut 
pentru atitudinea sa conservatoare 
și promllltară, a interzis însă ținerea 
congresului în limitele statului său. 
Organizatorii congresului l-au mu
tat atunci într-un alt stat al țării.

Această enumerare poate fi pre
lungită : în Peru, militarii au anu-

la aceste

militară în 
război, l-a 
pentru că,

Tradiționalul marș 
maston la Londra 
astăzi cu una din cele mai mari 
demonstrații pentru pace, împo
triva armelor nucleare, care a a- 
vut loc pînă acum pe străzile ca
pitalei Angliei. Participanții la marș, 
al căror număr — de circa 17 006 — 
a depășit toate prevederile organi
zatorilor și a fost cu mult superior 
celor din anii precedenți, au stră
bătut, timp de trei zile, o distanță 
de 100 de kilometri.

Coloanele demonstranților care se 
întindeau de-a lungul mai multor 
kilometri, au defi
lat luni pe străzile 
capitalei, îndrep- 
tîndu-se spre Hy
de Park, unde a a- 
vut loc mitingul

Corespondență 
din Londra

final. In fruntea coloanelor pășeau 
președintele Comitetului executiv al 
„Mișcării pentru dezarmarea nucle
ară", canonicul Collins, și alți membri 
ai conducerii acestei organizații, un 
grup de membri laburiști ai parla
mentului, printre care Greenwood, 
Silverman, Swingler, Michael Foot. < 
precum și dr. Hewlett Johnson, bä- 
trînul decan de Canterbury, care s-a 
alăturat coloanelor în ultima parte a 
traseului.

La mitingul din Hyde Park au ' 
participat 80 000 de oameni. i

Marșul pe străzile Londrei nu a 1 
fost lipsit de incidente. In mai mul
te puncte s-au produs ciocniri între 
polițiști și o parte a demonstranților. 
Au fost arestate 72 de persoane. Cu 
toate acestea, masa principală a par- 
ticipanților la marș și-a continuat 
drumul, oferind un spectacol solemn 
si impresionant.

Cînd marșul a pornit vineri de la 
centrul de cercetări pentru arme a- 
tomice situat în apropiere de micul 
sat Aldermaston, mii de participanți 
aveau la ei cutii cu lapte praf. Toate 
acestea au fost predate astăzi orga
nizației „Război împotriva lipsuri
lor", pentru a fi expediate copiilor

Răsfoind presa străină

lat alegerile prezidențiale deoare
ce candidatul care a 
mai mare număr de 
considerat de generali 
list". Cîteva luni mai
rii care au pus mîna pe putere s-au 
ridicat unii împotriva altora. în Ve
nezuela se desfășoară largi acțiuni 
împotriva guvernului. Bolivia și Co
lumbia sînt zguduite de luni de zile 
de tulburări interne. In Salvador, de 
peste doi ani, la putere se află o 
juntă militară.

Motivele și circumstanțele locale 
ale fiecăreia din aceste acțiuni 
sînt uneori diferite. Fondul politic 
însă, este aproape pretutindeni ace
lași. în majoritatea țărilor Americii 
Latine la putere se află în prezent 
exponent! ai unei minorități infime 
dar extrem de avute. împotriva do
minației acestei oligarhii avute șl îm
potriva corupției pe care o patro
nează, protestează cu tot mal multă 
vehemență masele populare nemul
țumite. In spatele oligarhiei se află 
însă, aproape pretutindeni, clicile 
militare (în realitate clicile militare 
sînt un instrument al oligarhiei — 
n.r.). Este adevărat că în unele din 
aceste țâri, guverne și președinți 
mai raționali se arată dispuși să 
efectueze reforme sociale sau poli
tice în scopul de a preveni revoluții 
ulterioare ; dar mai în toate cazurile 
intervin militarii și împiedică orice 
concesie.

Pe acest fond se desfășoară înver
șunatul conflict din Argentina, unde 
în realitate nu mai e de mult vorba 
de Peron, peronlsmul devenind doar 
un simbol pentru revendicările so
ciale ale maselor populare nemul
țumite, La fel se prezintă situația șl 
în Peru șl apioatpe pretutindeni în 
America Latină.

Generalii care organizează rebe
liunile militare ored că ar putea, 
printr-o politică de „mînă forte“, în 
caz de nevoie recurgînd la puterea 
armată, să împiedice revoluția so
cială a maselor populare nemul
țumite din America Latină. 

întrunit. cel 
voturi era 

un „socia- 
tîrziu, ofițe-
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suferind de sub alimentație din Alge
ria, unde au avut loc recentele ex
periențe nucleare. Căci tema marșu
lui de anul acesta de la Aldermas
ton a fost „hrană înaintea bombelor 
pentru milioanele din lumea întreagă 
ce îndură foamea".

45 de țări erau reprezentate la 
marș — prin aproximativ 750 de 
persoane.

In fruntea grupului grec mergea 
Manolis Glezos, cunoscut de nume
roși oameni ca „omul care a smuls 
steagul nazist de pe Acropole".

Dar, înainte de 
toate, acest marș 
a fost un protest 
al poporului bri
tanic împotriva 
cursei înarmărilor

nucleare. Englezii au venit din toate 
părțile țării.

Erau constructori de vapoare, 
muncitori din industria de automo
bile, mineri. Erau studenți din a- 
proape toate universitățile și repre
zentanți ai unor grupuri religioase. 
O membră a grupului quakerilor, 
deși invalidă, a parcurs tot drumul 
în căruțul ei, împinsă de prieteni.

In rîndurile participanților la 
marș a fost difuzat un document în 
care se arată că guvernul britanic 
și-a construit adăposturi secrete 
pentru eventualitatea unui război 
nuclear.

Sîmbătă, unii dintre participanții 
la marș s-au despărțit de coloana 
principală pentru a demonstra în 
fața unuia dintre aceste adăposturi a- 
flate nu departe de traseul marșului. 
Poliția a încercat să confiște copii 
ale documentului menționat cînd i-a 
găsit pe participanții la marș ci- 
tindu-le.

La mitingul de la Hyde Park au 
luat cuvîntul canonicul Collins și li
derul sindicatului pompierilor, John 
Horner. In încheierea mitingului s-a 
simulat un atac aerian și s-au au
zit sunete de sirenă. Apoi s-a păstrat 
un minut de tăcere, iar canonicul 
Collins a declarat : Acum să ne îna
poiem la munca noastră, să conti
nuăm lupta împotriva războiului 
nuclear.

JOHN GRITTEN

Lupte între patrioți sud-vietnamezi
și parașutiști diemiști

SAIGON 15 (Agerpres). 
— Agenția Associated 
Press relatează că în re
giunea de junglă din pro
vincia Tay Ninh a avut 
loc o nouă ciocnire între 
patrioții sud-vietnamezi și 
o companie de parașu
tiști diemiști. Această 
ciocnire, menționează a- 
genția, „a fost una din 
cele mai aprige lupte din 
cursul anului“. 18 parașu-

tdștî diemiști au fost uciși 
și alți 27 răniți.

Totodată, relatează a- 
genția Reuter, în apropie
re de Quang Ngai patrio- 
ții sud-vietnamezi au ava
riat un avion de recu
noaștere al forțelor ar
mate ale S.U.A. Agenția 
relevă că pilotul avionu
lui a fost rănit.

Agenția de presă a pa- 
trioților sud-vietnamezi

Este în afară de orice îndoială că 
generalii care pun la cale rebe
liunile militare sînt în majoritate 
prieteni ai Occidentului. Ei fac însă 
un prost serviciu Occidentului. Pen
tru că regimurile, metodele de gu
vernare pe care se străduiesc să le 
apere cu puterea armelor sînt regi-

Dliicultățilc economice ale Argentinei
In legătură cu evenimentele recente din Argentina, ziarul francez „LE 

MONDE , sub semnătura lui Michel de Villers, a publicat o analiză a situației 
economice din această țară, din care

„O lovitură de stat care a eșuat 
a readus brusc în atenție Argentina. 
Abia cu doi ani în urmă, această 
țară 
Cum eă explicăm 
barea bruscă care a dus țara 
în cîteva luni la o situație haotică ?

în prezent, visteria este goală. 
Statul își plătește funcționarii cu cî
teva luni întirziere. Furnizorii statu
lui sau ai întreprinderilor naționali
zate așteaptă în zadar plata sumelor 
datorate. Pe piața de schimb, peso-ul 
a pierdut aproape jumătate din va
loarea sa. Cursurile s-au prăbușit la 
bursă, în industrie producția se în
trerupe, se Închid uzine, se conce
diază muncitori. îndatorată pînă 
peste cap Argentina nu poate face 
față scadențelor ; cecurile fără aco
perire constituie moneta curentă. Ba
nul este foarte rar in bănci. Dobîn- 
zile cerute în afara băncii sînt că- 
mătărești... Nemulțumirea este gene, 
rală, în special in rîndurile clasei 
muncitoare.

Răsturnarea președintelui Frondizi 
In urma unei lovituri de stat militare 
și instabilitatea miniștrilor care, sub 
ficțiunea constituțională a succeso
rului său, președintele Guldo, B-au 
succedat ca urmare a zguduirilor re
voluțiilor de palat, nu sint suficiente 
pentru a explica această stare de 
lucruri. Cauzele profunde ale situa
ției îngrijorătoare a Argentinei sint 
mult mai vechi.

Trebuie să vorbim mai înttl de 
scăderea mondială a prețurilor agri
cole care a coincis în urma războiu
lui au o creștere a prețurilor indus-

părea în plină dezvoltare... 
atunci schim-

Vizita in Japonia a unei delegații 
de arhitecți romîni

TOKIO 15 (Agerpres). — Delegația 
de arhitecți romîni condusă de Ni
colae Bădescu, președintele Comite
tului de stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare, care se 
află în prezent în Japonia, a făcut la 
12 aprilie o vizită oficială vicemi- 
nistrului construcțiilor, S. Yamamoto. 
A fost prezent Ion Obradovici, mi
nistrul R.P. Romine la Tokio.

In cadrul întrevederii, șeful dele
gației a vorbit despre succesele R. P. 
Romîne în domeniul construcțiilor și 
și-a exprimat speranța că contactele 
pe care arhitecții romîni le vor avea 
cu arhitecții și specialiștii japonezi 
vor contribui Ia mai buna cunoaștere 
reciprocă a celor două țări.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In continuare, delegația a vizitat 
organizația de construcții de locuin
țe „Japan Housing Project", precum 
și Institutul de cercetări de construc
ții și seismicitate aparținînd Ministe
rului Construcțiilor.

Cu prilejui acestor vizite membrii 
delegației au avut un schimb util de 
păreri cu arhitecți și specialiști japo
nezi.

Arhitecții romîni vor face vizite la 
marile companii de proiectare și con
strucții : Shimuzu, Talsei și Takena- 
ka, la șantiere, întreprinderi produ
cătoare de utilaje și materiale de 
construcții etc.

Divergențe între cercurile economice 
si S. U. A.

ne nu reprezentau decît 27 milioane 
lire sterline, adică 5 la sută din expor
tul total de acest fel. Industria vest-ger- 
mană se plînge de faptul că pe piața 
americană are. de întîmpinat bariere va
male serioase, în timp ce produsele 
americane nu au de făcut față unor di
ficultăți similare la intrarea pe piața 
federală".

din R. F. G.
BONN 15 (Agerpres). — Ziarele eco

nomice occidentale scot în evidență 
existența unor divergențe între cercu
rile economice din Republica Federală 
Germană și cele din Statele Unite. Co
tidianul economic britanic „Financial 
Times“ subliniază astfel că este vorba 
de un conflict generat de resentimen
tele industriei chimice vest-germane 
față de concurența americană și de 
obstacolele impuse exporturilor de pro
duse chimice din R.F.G. în S.U.A. „Im
porturile Germaniei federale de produse 
chimice americane în cursul anului 1962 
— scrie „Financial Times“ — s-au ri
dicat la valoarea de 63 milioane de lire 
sterline, ceea ce reprezintă un sfert din 
importurile vest-germane de asemenea 
produse. în același timp, exporturile în 
S.U.A. de produse chimice vest-germa-

„Eliberarea“ relatează că 
în cursul ultimelor luni un 
mare număr de soldați și 
ofițeri diemiști au fost u- 
ciși și răniți. Printre a- 
ceștia sînt și 23 de mili
tari americani. Totodată, 
relevă agenția, 628 de 
militari au dezertat din 
rîndurile armatei diemiste 
trecînd de partea patrio- 
ților.

muri șl metode ale secolului al 
XIX-lea.

Atîta timp cît n-a existat comu
nismul mondial (autorul se referă la 
sistemul mondial socialist — n.r.), 
atîta timp cît America Latină era, 
din punct de vedere politic, o insu
lă, atîta timp cît n-a existat Cuba 
lui Fidel Castro, era posibilă apă
rarea, în caz de nevoie, cu forța ar
melor, a regimurilor și metodelor 
secolului al XIX-lea. Astăzi acest 
lucru nu mai este posibil. Astăzi co
rupția, dictatura și legi militare 
care decretează starea excepțio
nală, nu fac decît să dea apă la 
moara comuniștilor“.

redăm :

triale. Argentina, cu o economie în 
mod esențial agricolă, nu s-a adap
tat la noua situație. Numai o rațio
nalizare a metodelor de cultivare a 
pămîntului și de creștere a vitelor, 
o reorganizare a transporturilor, scă
derea prețurilor de cost, o creștere a 
productivității ar ii putut redresa si
tuația. Dar, dimpotrivă, politica dusă 
de autorități a descurajat, în an
samblu, producția, iixînd prețuri ar
bitrare, impunîndu-i sarcini prost stu
diate, antieconomice, de natură să 
aducă foarte puține avantaje mun
citorilor, deteriorînd sistemele de 
transport, intervenind în mod nepo
trivit și inoportun. Intr-o țară a cărei 
populație s-a dublat, iar necesitățile 
de consum intern au crescut cores
punzător, s-a impus o reducere a ex
cedentelor de export incompatibilă 
cu necesitățile sporite ale unei ba
lanțe comerciale puternic solicitate 
de necesități de import în continuă 
creștere nu numai de bunuri de con
sum, dar în special de bunuri pentru 
aprovizionare șl utilare a întreprin
derilor.

Cheltuielile militare, disproporțio
nate în raport cu nevoile apărării 
unei țări pe care n-o amenință nici 
un vecin, absorb o parte considera
bilă din venitul național. De aseme
nea, în ciuda creșterii continue a im
pozitelor, deficitul bugetului de stat 
a mers crescînd. Comprimarea chel
tuielilor militare s-ar fi lovit de opo
ziția forțelor armate, care trag pro
fituri din afacerile de armament**

în continuare, autorul se referă la 
mișcarea grevistă, subliniind că „de

BH«

...

Grimau, liicele neînfricatului luptător antifas-Dolores și Carmen
cist spaniol, Julian Grimau, pe care guvernul franchist se pregătește 
să-l condamne la moarte. în medalion : Julian Grimau.

Să fie salvată viața lui Miau Grimau!
MADRID 15 (Agerpres). — Comi

tetul din Madrid al Partidului Co
munist din Spania a adresat po
porului spaniol și opiniei publice 
mondiale chemarea de a lupta pen
tru eliberarea lui Julian Grimau, 
membru al C.C. al P.C. din Spania.

Guvernul Franco nu s-a mulțu
mit cu încercarea de a asasina pe 
Grimau, prin aruncarea lui de la 
fereastra închisorii la 8 noiembrie 
1962. Franco a hotărît să-l omoare 
„în baza unei sentințe“ a tribuna
lului militar, în fruntea căruia se 
află un călău atît de sîngeros cum 
este colonelul Eimar. Franco, A- 
lönzo Vega (ministrul afacerilor 
interne — N.R.) și Eimar poartă 
întreaga răspundere pentru crima 
în curs de pregătire, se spune în

GEORGETOWN. Congresul Parti
dului Popular Progresist din Guyana 
Britanică, aflat la putere, l-a reales 
pe primul ministru al acestei colonii, 
Cheddi Jagan, ca lider al partidului.

Formarea guvernului
Republicii Unite Timor

a-DJAKARTA. După cum anunță 
genția France Presse, partizanii eli
berării părții răsăritene a insulei Ti
mor de sub dominația colonială a 
Portugaliei au format guvernul Re
publicii Unite Timor. Șeful guvernu
lui este președintele republicii, A. Mao 
Klao. într-o declarație dată publicității 
de acest guvern se spune că el a adre
sat guvernelor tuturor țărilor cererea 
privitoare la recunoașterea lui.

Insula Timor aparține de insulele ar
hipelagului indonezian. Partea de vest 

cîțiva ani starea de grevă este en
demică în Argentina“. Referindu- 
Se la creditorii externi, autorul 
menționează că „Fondul monetar 
internațional (organism bancar 
aflat sub directa influență a mo
nopolurilor no<rd-americane — n.r.) 
a condiționat acordarea unor noi 
înlesniri de credit, de adoptarea 
de către Argentina a unor mă
suri antiinflaționiste, și, în special, 
de comprimarea severă a creditelor 
bancare. In modalitățile sale de a- 
plicare, această politică nu a fost 
adaptată la condițiile specifice ale 
Americii de Sud. (Este de la sine în
țeles că monopolurile nord-ameri- 
cane au urmărit propriile lor inte
rese și nu redresarea economiei ar- 
gentinene — n.r.). Drept urmare, s-a 
ascuțit criza comerțului și industriei. 
De altfel, pasivul falimentelor a a- 
tins pentru anul 1962 peste 13 mi
liarde pesos, față de 2 770 milioane 
în anul precedent. Iar numeroase în
treprinderi — și dintre cele mai 
prospere — se află în mod virtual 
în situația de încetare a plăților ; 
ele nu se declară în stare de fali
ment numai fiindcă situația este ge
neralizată“.

în încheiere, în articol se spune: 
„Totuși, țara dispune de resurse 
imense. Teritoriul său este situat 
aproape în întregime în zona tem
perată, de la sud la nord găsindu-se 
toate varietățile de climă. Există 
condiții pentru o mînă de lucru cu 
un randament bun. Cu aceste atu-url 
poate fl obținută redresarea. Dar 
reformele necesara vor cere sacri
ficii pe care le va putea Impune nu
mai un guvem a cărui autoritate 
este solidă. Pentru 23 Iunie sînt 
convocate alegeri generale. Vor 
avea ele loc î Care va fl rezultatul ? 
Viitorul imediat al economiei argen- 
tinene este miza acestora. „Articolul, 
publicat în pagina economică șl 
financiară din „Le Monde“, se în
cheie cu o invitație adresată capi
taliștilor din S.U.A. șl Europa occi
dentală de a face noi investiții în Ar
gentina pentru „a nu lăsa Argentina 
să ajungă la haos". Dar din între
gul articol rezultă că politica mono
polurilor străine este tocmai una 
din cauzele primordiale ale situa
ției economice atît de grele din Ar
gentina. Șl nu este de aceea de mi
rare că în această țară se ridică 
tot mal multe glasuri care văd solu
ția într-o politică de întărire a Inde
pendenței economice șl politice a 
țării, în dezvoltarea relațiilor econo
mice, reciproc avantajoase, cu toate 
țările, fără deosebire de sistem so
cial.

declarație, dar noi vom obține vic
toria.

Zilele acestea au sosit sute de te
legrame la Madrid, la Ambasada 
spaniolă de la Paris. Toate sînt pli
ne de indignare, toate cer înlătu
rarea primejdiei de moarte care a- 
menință pe acest patriot spaniol.

★

Ziarul „Le Monde” arată că „procesul 
Iul Grimau trebuia să înceapă peste cî
teva luni, deținutul nefiind, din punct de 
vedere fizic, în stare să se prezinte în 
fața tribunalului. Dar, potrivit informa
țiilor pe care le avem, scrie ziarul, pro
cesul se va desfășura săptămîna viitoa
re, și împotriva inculpatului va fi pro
nunțată pedeapsa cu moartea. Mai mulți 
avocat! italieni, britanici și francezi se 
vor duce la Madrid pentru a asista ca 
observatori la acest proces care, dacă 
se va desfășura în condițiile prevăzute, 
nu va lipsi să provoace serioase frămin- 
tări politice”.

„Crima pe care franchiștii se pregătesc 
s-o săvîrșească este atît de odioasă încît 
hotărîrea luată de autoritățile franchiste 
— scrie ,,1’Unita” — a provocat neînțe
legeri pînă și în cadrul guvernului lui 
Franco. O parte din miniștri se tem că 
o condamnare la moarte a lui Grimau 
ar putea dăuna Spaniei în politica pe 
care aceasta o duce și care urmărește 
intrarea în N.A.T.O. și Piața comună”. 
„Astăzi regimul franchist vrea asasina
rea „legală” a lui Grimau. Dar protestul 
opiniei publice mondiale poate încă opri 
mîna asasinilor” — încheie ziarul.

a insulei se află sub suveranitatea Re
publicii Indonezia.

PEKIN. După cum anunță China 
Nouă, la 14 aprilie, la Pekin au avut 
loc alegeri pentru reprezentanții 
populari în adunările raionale. Au 
votat peste 1 700 000 de alegători din 
capitală și din districtele mărginașe, 
în orașele și satele din întreagă 
țară au loc în.prezent alegeri, pen
tru adunările raionale ale reprezen
tanților populari, urmînd ca mai tîr- 
ziu să aibă loc alegerile municipale 
și provinciale.

PORT AU PRINCE. în legătură cu 
încercarea de lovitură de <stat care a 
avut loc în Haiti, agenția Prensa La
tina transmite că printre cei patru ofi
țeri care s-au refugiat la ambasada Bra
ziliei din Port au Prince se află colo
nelul Lionel Ferat, comandantul 
giunii de vest a țării, precum și un 
cotenent colonel și doi maiori.

Conferința

re-
lo-

Partidului cooperatist
din Anglia

SCARBOROUGH. La 15 aprilie și-a 
încheiat lucrările la Scarborough Con
ferința Partidului cooperatist din Anglia. 
Delegații au adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care se pronunță pentru 
coexistența pașnică, împotriva politicii 
„războiului rece“, împotriva experiențe
lor nucleare, pentru lichidarea tuturor 
bazelor militare de pe teritorii străine, 
pentru crearea unor zone de dezanga
jare și pentru dezarmarea controlată.

Numeroși delegați s-au pronunțat 
pentru lărgirea comerțului englez în 
primul rînd cu țările socialiste.

■Sg
io

In orașul Birmingham din statul Alabama (S.U.A.) continuă de 
monstrațllle de protest ale populației de culoare Împotriva segrega
ției rasiale.

La 14 aprilie, un grup de aproape 1 300 de persoane, în frunte cu 
reverendul A. D. King (fratele conducătorului acțiunilor Împotriva se
gregației rasiale, Martin Luther King, arestat la 12 aprilie cu prilejul 
unei demonstrații), au pornit lntr-un marș spre Închisoarea în care se 
află Martin Luther King. Folos!ndu-se de pretextul că „produc dezor
dine", poliția a arestat aproximativ 30 de manlfestanțl, Intre care șl 
A. D. King. In momentul In care arestațll erau escortați, mulțimea 
scanda : „Libertate 1«. Poliția a făcut ux din nou de clini dre
sați special pentru a ataca pe negri. In fotografie: polițiștii arestează 
un grup de manlfestanțl in frunte cu A. O. King,

BONN. Numărul muncitorilor străini 
case lucrează în R.F. Germană va crește 
în cursul acestui an cu 20 la sută ajun- 
gînd la 850 000 de oameni. Potrivit 
unui calcul întocmit de Institutul in
dustrial din Köln, muncitorii străini vor 
reprezenta 4 la sută din totalul celor 
ocupați.

TRIPOLI. Libia va deveni un stat 
unitar (pînă acum era împărțită în trei 
provincii) și femeile vor avea drept de 
vot, acestea sînt prevederile amenda
mentelor la constituție, prezentate în 
parlament de către primul ministru al 
Libiei — anunță Agenția France Presse.,

Ciocniri între triburi 
în Katanga

ELISABETHVILLE 15 (Agerpres), 
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, în orașul katanghez 
Jadotville, situat la 130 km nord 
de Elisabethville, au avut loc mari 
ciocniri între triburi. în urma acestor 
ciocniri au fost uciși 52 de oameni . s 
și alți aproximativ 75 au fost răniți. 
„Pentru 
dotville 
trupelor 
Congo.

Tratativele tripartite 
de la Cairo

CAIRO 15 (Agerpres). — La 14 a- 
prilie, la Cairo, au continuat tratativele 
tripartite în vederea constituirii uniunii 
federale între R.A.U., Siria și Irak.

Agenția France Presse anunță că 
după ședința plenară a delegațiilor ce
lor trei state din seara zilei de 14 apri
lie, Ali Sabri, președintele Consiliului 
Executiv al R.A.U., a făcut o declarație 
în care a anunțat că delegații „au ajuni 
la un acord asupra bazelor constituțio
nale ale statului federal arab”. In ziua 
de 16 aprilie, a precizat el, comisia tri
partită se întrunește pentru elaborarea 
unui proiect de comunicat în care vor 
fi expuse principiile Cartei naționale a 
statului federal, care vor servi ca „bază 
pentru unificarea activității politice a 
celor trei regiuni ce alcătuiesc statul 
federal arab“. Comunicatul va cuprin
de, de asemenea, principiile constitu
ției statului federal ce urmează a fi su
pusă plebiscitului populației din statele 
componente. Data plebiscitului nu a 
fost fixată, însă, potrivit declarației lui 
Sabri, el va fi organizat în cel mult 
șase luni.

Aii Sabri a făcut cunoscut, de ase
menea, că delegații au hotărît să în
treprindă măsuri imediate pentru insti
tuirea unui comandament militar unit, 
pentru unificarea politicii externe și 
pentru crearea unor comitete în vede
rea formării pieței comune a statului 
federal.

RUSE. După cum transmite agenția 
B.T.A., în seara zilei de 14 aprilie a 
luat sfîrșit la Ruse tradiționalul festi
val „Zilele muzicale de primăvară — 
Ruse 1963“.

Din Republica Populară Romînă la 
Festival au participat dirijorii Iosif 
Conta și Anatol Chisadji, precum și so
liștii vocali Ion Buzea și Lucia Stă- 
nescu.

Protest împotriva discriminării
aborigenilor în Australia

unei ședințe, să trimită Or- 
Națiunilor Unite un protest 
discriminării aborigenilor în 
Consiliul

de
acuză guvernul 

promovarea politicii de 
duce la lichidarea abori-

La Cairo a fost dat publi-

CANBERRA. Consiliul federal pen
tru emanciparea aborigenilor a hotărît, 
în cadrul 
ganizației 
împotriva 
Australia, 
australian 
asimilare care 
genilor.

CAIRO.
cității un decret care aprobă acordul 
cu privire la înființarea Băncii africane 
de dezvoltare. Acest acord a fost sem
nat între R.A.U., Algeria, Ghana, Gui
neea, Mali și Maroc. Capitalul băncii 
a fost fixat la 30 milioane de dolari. 
Banca va acorda împrumuturi și cre
dite pentru înfăptuirea diferitelor pro
iecte de dezvoltare în domeniul indus
triei, agriculturii și transporturilor în 
țările Africii.

NEW YORK. Fostul președinte al 
Guatemalei, Ydigoras Fuentes, care a 
fost răsturnat de la putere în urma unei 
lovituri militare de stat a sosit în ora
șul Miami din S.U.A.
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