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• Scrisori sosite la redacție — 
Din experiența predării obiectu
lui „Agricultura” (pag. 2-a).

® In sălile de spectacol : Petre 
Bodeuț— Un succes al balerini
lor noștri; V. Tomescu — Con
certul simfonic al orchestrei Ra- 
dioteleviziunii (pag. 2-a).

• I. Alexandrescu : Substratul 
tulburărilor din Guyana brita
nică (pag. 3-a).

• V. Oros : Lecția de Ia Playa 
Giron (pag. 4-a).

Linii tehnologice moderne

Muncitorul de mîine

La fabricile de încăl
țăminte „Timpuri Noi“ 
din Brașov, „Flacăra Ro
șie“ și „Dîmbovița“ din 
Capitală se află în curs 
de montare noi utilaje. 
Se montează mașini de 
tras, de lipit și finisat, 
care asigură o producti
vitate sporită cu 20—30 
la sută la operațiile res
pective. La Fabrica de

încălțăminte fină din 
București au fost montate 
două linii tehnologice 
moderne, care permit 
extinderea procesului de 
fabricare a încălțămintei 
cu talpă lipită. în acest 
an, în sectorul industriei 
de încălțăminte vor mai 
fi date în producție încă 
6 linii tehnologice mo
derne.

Atunci cînd treburile școlii îl aduc 
la uzina din Poiana, directorul gru
pului profesional din Cîmpina, pro
fesorul Gheorghe Costea, retrăiește 
momente plăcute. Un număr impre
sionant de tineri îl întîmpină voioși. 
Iar el, strîngîndu-le mîna, găsește 
pentru fiecare, din obișnuință pro
babil, un cuvînt bun, familiar : „îmi 
aduc aminte, cum să nu. Erai de pe 
atunci un elev silitor. Mă bucur“. 
Foștii săi elevi sînt astăzi oameni 
în toată firea. Unii sînt muncitori 
cu o înaltă calificare, alții maiștri 
sau studenți. Școala profesională și 
apoi munca în uzină le-au dezvoltat 
pasiunea pentru meserie și tehnică.

în asemenea împrejurări, omul 
matur se gîndește aproape involun
tar la ucenicul din trecut, la pro
priile lui începuturi de muncă în fa
brică. Meseria se învăța anevoie. 
Dar în foarte multe familii s-a păs
trat, generație de generație, tradi
ția meseriei. Tatăl transmitea fiu
lui, ca singura zestre pe care i-o pu
tea da, meșteșugul său, luîndu-1 lîn
gă sine în mină, în fabrică, în sche
lă. Sute de familii de muncitori din 
Valea Jiului, de la Hunedoara, Re
șița, Ploiești și din alte locuri vor
besc cu mîndrie despre această 
tradiție a lor care a dat naștere, cu 
timpul, unei adevărate arte în mun
că, unei înalte măiestrii profesio
nale.

înlăturînd condițiile grele în care 
se învăța și se exercita meseria în 
trecut, statul nostru socialist a des
chis larg porțile școlilor de orice 
fel. S-a creat o nouă concepție des
pre munca productivă. Am adresat 
cîtorva părinți întrebarea : „Ce 
vreți să devină fiul dumneavoas
tră ?” Cei mai mulți au răspuns 
cam așa : „Ce vrea el. Dar să fie 
printre primii în meseria pe care 
și-o va alege”. Este o dorință fi
rească pe care societatea noastră o 
aprobă și o sprijină. Strungar să 
fii — dar un strungar dintre cei 
mai buni ; inginer să devii — dar 
un inginer care să lase în urma lui 
lucruri și fapte demne de respect !

Răspunzînd cerințelor mereu cres- 
cînde ale industriei noastre socia
liste în plină dezvoltare, azi nu 
există mare întreprindere care să 
nu aibă o pepinieră proprie de ca
dre, și nu găsești un oraș în care 
să nu vezi elevi ai învățămîntului 
meseriilor. Dotate cu ateliere-labo- 
rator bine utilate, cu cadre de pro
fesori și ingineri specialiști, aceste 
școli dau anual mii de muncitori 
noi.

Ce se face însă în întreprinderi 
și ce mai avem încă de făcut în 
producție, unde elevii își petrec o 
bună parte din timp, pentru pregă
tirea minuțioasă a viitorilor mun
citori ?

Primind în practică elevi ai șco
lii profesionale din localitate, comi
tetul de partid al Uzinei mecanice 
din Cîmpina i-a repartizat cu grijă 
pe lîngă cei mai buni muncitori. 
„Luați-o, dacă vreți, drept sarcină 
de partid — le-a spus secretarul co
mitetului — dar cred că aici este 
vorba în primul rînd de o datorie 
de muncitor, de interesul nostru 
comun. Arătați-le tot ce știți, expe
riența proprie și metode înaintate”.

Strungarul Ion Micu a luat lîngă 
el pe tinerii Mihai Jora și Aurel 
Mărăcineanu. Tovarășul Micu a în
țeles just că din clipa aceea el re
prezenta, pentru elevii săi, prima 
egătură a acestora cu clasa mun

citoare, primul contact cu muncito
rul de azi. „Mi-am zis atunci — po
vestea deunăzi strungarul — să le 
arăt cît mai multe din deprinderile 
și însușirile noastre, să trec asupra 
lor experiența mea. S-o găsi unul 
care să le spună vreodată : Tovarăși» 
cine v-a învățat meserie a fost un 
adevărat om !”

Ce-ar mai fi aici de adăugat ? 
Strungarul a spus totul. Fiecare 
muncitor care primește lîngă el un 
tînăr începător în ale meseriei tre
buie să fie un om în cel mai înalt 
înțeles al cuvîntului, cu căldură su-

fletească, animat de interese comu
ne, pasionat de munca lui, fruntaș 
în producție. Tovarășul Micu este 
un astfel de muncitor. Și iată că în 
mai puțin timp decît ai fi crezut, 
tinerii Jora și Mărăcineanu au de
venit strungari ca lumea, despre 
care maistrul și controlorul de ca
litate spun cuvinte de toată lauda : 
„Sînt muncitori buni — apreciază 
ei. Se simte aici mîna lui Micu”.

în schimb, muncitorul de la Uzi
nele metalurgice din Sinaia, lîngă 
care a lucrat vreme îndelungată tî- 
nărul Ion Stanciu, nu se va bucura 
de această considerație. El n-a a- 
juns, se vede, la acel înalt nivel de 
conștiință muncitorească, potrivit 
căreia un om trebuie să trăiască și 
pentru alții, nu numai pentru sine. 
Elevul său, repartizat ca strungar, 
dă și acum multă bătaie de cap ce
lor din jur.

Este vremea ca, în interesul unei 
depline continuități în pregătirea 
practică a tinerilor elevi și a celor 
calificați pe locul de muncă, să se 
aducă unele corective în repartiza
rea schimburilor uzinei. Muncitorii 
care se ocupă de creșterea cadrelor 
— 10 sau 15 într-o secție — pot fi 
lesne menținuți numai în schimbul 
de dimineață, o vreme mai înde
lungată, trei luni, bunăoară. Alt
minteri, elevul trece, de la o săp- 
tămînă la cealaltă, sub mîna altui 
muncitor și răspunderea este dimi
nuată.

Nu de mult, în sectorul construc
ții mecanice de la Uzinele „Progre
sul” din Brăila se putea vedea ur
mătorul tablou : dintr-un capăt al 
halei un inginer dintre cei mai ca
pabili vorbea tinerilor despre me
todele tehnologice noi care se apli
că în uzină. A urmat apoi o demon
strație practică. Se traducea astfel 
în viață una din măsurile luate de 
comitetul de partid privind lărgi
rea sferei de practică a elevilor 
școlii profesionale. Aceștia sînt in
vitați să participe la consfătuirile 
de producție ale grupelor sindica
le pentru a se familiariza de pe a- 
cum cu problemele care preocupă 
colectivele de muncă. La uzina 
brăileană, practica în producție a 
elevilor este o preocupare a tutu
ror oamenilor cu răspundere, de 
care nu este străin nici inginerul- 
șef. Această remarcă vizează direct 
conducerea întreprinderii „Electro- 
montaj’-Liliești, care nu numai că 
a repartizat elevii în practică la 
locuri îndepărtate de muncă, dar 
pe alocuri i-a lăsat să lucreze sin
guri, sub pretextul unei „verificări 
profesionale”. în asemenea împre
jurări, tinerii s-au învîrtit în cer
cul lor restrins de cunoștințe, fiind 
lipsiți de ajutorul practicienilor cu 
ani îndelungați de producție.

Se spune adesea : cadrele cresc
ȘTEFAN ZIDARIȚA

( Continuare Jin pag. IlI-a)

In cadrul grupului școlar profesional de 
gust" din Capitală, se pregătesc numeroase ci 
în diferite meserii. Iată cîțiva elevi fruntași 
I și II.

pe ungă uzinele „23 Au- 
numeroase cadre de muncitori calificați 

elevi fruntași — viitori frezori — din anii 
(Foto : Gh. Vlnțilă)

Viitori petroliști și
Pentru pregătirea vii

toarelor cadre care vor 
lucra în industria petrolu
lui și chimiei, în prezent 
funcționează în țară un 
număr de 16 grupuri șco
lare și 4 școli profesio
nale. Numai în anul șco
lar 1962-1963 cursurile a- 
cestor școli sînt urmate de 
peste 15 000 de elevi. 
Mai bine de 4 000 de 
elevi se pregătesc să de
vină sondori, distilatori-

rafinori, mecanici pen
tru schele și rafinării etc. 
Școlile pentru ramura chi
miei, care sînt frecventate 
de aproape 10 000 de 
elevi, pregătesc operatori 
pentru fabricarea fibrelor 
chimice și a maselor plas
tice, operatori pentru in
dustria petrochimică, pen
tru fabricile de cauciuc 
sintetic, mecanici de auto
matizare ș. a. La începu
tul acestui an au fost da-

chimisti
te în funcțiune noi loca
luri de școli profesionale 
la Bacău, unde se pregă
tesc muncitori calificați 
pentru sectorul celulozei 
și liîrtiei, în orașul Victo
ria, pentru sectorul in
dustriei azotului etc. 
Sint în curs de construcție 
un grup școlar cu 16 săli 
de clasă, cămin, cantină, 
ateliere și laboratoare la 
Crpiova și un altul la Su
ceava.

La practica în
BRAȘOV (coresp. „Scîn- 

teii“). — Cei aproape 
1 000 de elevi ai Școlii 
profesionale de ucenici, 
din cadrul grupului șco
lar tehnic Steagul Roșu 
din Brașov, fac practică în 
produefie la uzinele de 
autocamioane. La propu
nerea școlii, conducerea

uzinei a repartizat pe e- 
levii din anii III și IV să 
facă practică la locurile 
de muncă unde vor lucra 
după absolvirea școlii. 
Noua formă de organi
zare a 
ducție 
multă 
fă se

practicii în pro- 
dă rezultate. Cu 
dragoste și gri- 
ocupă de instrui-

Pe tarlalele gospodăriei colective um t-umuuu * 
se străduiesc să execute numai lucrări de bună calitate.

uzină'
rea viitorilor muncitori, 
maiștrii Petre Robu, de la 
sculărie, Alexandru 
tic, de la prese, și Ion 
Bălărău, de la forjă. In 
ultimii 3 ani, Școala pro
fesională de 
gul Roșu a 
de autocamioane 
700 de absolvenți.

Pîr-

Consfătuirs pe țară 
cu directorii caselor 

de cultură
Marți a avut loc în Capitală o con

sfătuire pe țară cu directorii caselor 
de cultură raionale și orășenești, orga
nizată de Comitetul de stat pentru 
cultură și artă. La consfătuire au parti
cipat și secretarii comitetelor regionale 
de cultură și artă, directorii caselor 
creației populare, reprezentanți ai 
unor organizații de masă, redactori ai 
unor publicații culturale. A fost pre
zentat un referat pe marginea căruia 
au avut loc discuții privind activitatea 
desfășurată de casele de cultură, pre
cum și îmbunătățirea muncii acestora 
în vederea satisfacerii exigențelor cres- 
cînde ale oamenilor muncii pentru ma
nifestările cultural-artistice.

(Agerpres)

Festival al filmului 
pentru tineret și elevi 
In perioada 15 aprilie — 15 iunie, 

în regiunea Crișana se desfășoară un 
festival al filmului pentru tineret fi 
elevi organizat de Comitetul regional 
U.T.M. și Comitetul regional de cul
tură și artă. La peste 140 de cinema
tografe din satele regiunii sînt prezen
tate săptămînal filme artistice și do
cumentare inspirate din viața și acti
vitatea tineretului.

Pregătiri 
pentru 
sezonul 
de vară

VATRA DORNEI 
(coresp. „Scînteii"). 
— în stațiunea 
balneo-climaterică 

Vatra 
fac în 
tense 
pentru
vară. Au fost re
novate 5 pavilioa
ne. Lucrări de re
novare au loc șl 
la pavilioanele pen
tru tratamente me
dicale.

Dornei se 
prezent in- 

pregătiri 
sezonul de

200 000 
de volume
PIATRA NHAMȚ 

(coresp. „Scînteii”), 
— în comunele 
Dămuc, Blcaz-Chei 
și Gîrclna au fost 
înființate recent bi
blioteci comunale, 
Cu acestea, numă
rul bibliotecilor 
comunala din raio
nul Piatra Neamț 
se ridică la 20. 
Fondul de cărți al 
bibliotecilor comu
nale și sătești din 
raion se ridică la 
200 000 da volume,

Sonde redate producției
Petroliștii de la schela 

de extraefie Țicleni, regiu
nea Oltenia, objin realizări 
de seamă în întrecerea so
cialistă. In trimestrul I, ei au 
extras peste plan însemnate 
canfităfi de |i|ei. Valoarea

nu
de

economiilor realizate, 
mai în două luni, este 
peste 900 000 lei. In acest 
timp, ei au redat produefiei, 
din fondul inactiv, un nu
măr de 12 sonde. (De la 
Gh. Lupu, coresp. volun
tar).

S-au însâmînțat 3000 
ha cu porumb

Gospodăriile colective din raionul Fe
tești au terminat însămînțatul ultimelor 
suprafețe cu floarea-soarelui. Acolo 
unde condițiile au devenit favorabile, 
colectiviștii, ajutați de mecanizatori, au 
trecut la semănatul porumbului. Folo
sind bine semănătorile și lucrînd în 
două schimburi, au semănat pînă acum 
3 000 ha. Gospodăriile colective din Să- 
veni, Pietroiu și Șocariciu, de pe raza 
S.M.T.-ului Jegălia, au semănat cele 
mai mari suprafețe cu porumb. (De la 
Constantin Baciu, coresp. voluntar).

Rosetti, regiunea Galați,.se lucrează Intens la semănat. Colectiviștii șl mecanizatorii

RITM ȘI CALITATE LA SEMĂNAT

Uzina de me
canică fină din 
Capitală. Munci
toarea 
Georgeta 
controlează 
•microscop cali
tatea unor 
duse ce se fabri- 

tn întreprln-

fruntașă
Bodo 

la

pro-

că : 
dere.

Mecanizatorii și colecti
viștii din raionul Făurei 
sînt fruntași pe regiune la 
toate lucrările agricole. 
Este rodul organizării te
meinice a muncii și folosirii din plin a mașini
lor și tractoarelor. Viteza zilnică de lucru a 
fost depășită cu 300—400 ha pe raion. La 
Rușețu, parcă întregul sat s-a mutat pe cîmp. 
Aici, colectiviștii și mecanizatorii știu cu o zi 
înainte ce lucrări urmează să execute. Fie
căreia dintre cele 4 brigăzi de cîmp i s-au repar
tizat cîte 3—4 tractoare și semănători din brigă
zile S.M.T. Mînuitorii de agregate au fost aleși 
dintre cei mai iscusiți colectiviști, care au lucrat 
ani de-a rîndul pe semănători și care în timpul 
iernii au fost școlarizați în cadrul S.M.T.ului din 
comună. Dar nu numai colectiviștii și-au organi
zat bine munca. Venind în gospodărie, cele două 
brigăzi de tractoare conduse de Sandu Coman și 
Ghiță Dinu își desfășoară munca în două schim
buri: ziua la semănat și noaptea la pregătirea te
renului. Intr-o săptămînă ei au terminat de însă- 
mînțat toate culturile planificate pentru epoca I-a 
și 450 ha de floarea-soarelui. Acum, tractoriștii 
pregătesc terenul pentru semănatul porumbului.

Bine este organizată munca și la G.A.C. Silis- 
traru, raionul Brăila. Aici s-a terminat însămînța
tul tuturor culturilor din epoca I-a; de asemenea 
s-au semănat 200 ha cu floarea-soarelui. Tn pre
zent se lucrează la grăpatul și discuitul celor 750 
ha destinate porumbului. Pentru a termina la vre
me lucrările, biroul organizației de bază din a- 
ceastă gospodărie a îndrumat consiliul de condu
cere să folosească și atelajele la pregătirea ogoare
lor pe care încă nu puteau intra tractoarele. De 
menționat este faptul că, aici, fiecare membru al 
biroului organizației de bază răspunde concret de 
munca unei brigăzi de cîmp ajutînd pe colec
tiviști la rezolvarea anumitor treburi legate 
de campanie. In fiecare seară se ana

In aceste zile, ogoarele regiunii Calați cunosc freamătul unei munci intense pentru ter
minarea Cît mai grabnică și în condiții agrotehnice superioare a semănatului. Folosind fie
care oră prielnică de lucru, mecanizatorii și colectiviștii, mobilizați de organizațiile de 
partid, se întrec din zori și pînă în noapte la arat și semănat. Drept rezultat, pînă la 16 
aprilie au fost semănate în regiune aproape 90 000 ha cu culturi de primăvară. Numai du
minică s-au semănat circa 9 000 ha. De asemenea, au fost arate și pregătite pentru cultu
rile de floarea-soarelui și porumb 190 000 de ha.

lizează munca depusă și se stabilesc sarcini con
crete pentru a doua zi.

Dis de dimineață pe malul Șiretului, pe tarlaua 
G.A.C. Independența, raionul Galați, i-am găsit 
pe Gheorghe Croitoiu și Ion Vrînceanu. Primul 
este președintele gospodăriei, iar al doilea — in
ginerul agronom. Controlau cu multă exigență ca
litatea lucrărilor de însămînțare a florii-soarelui. 
Colectiviștii din Inde
pendența au terminat în
tr-un timp relativ scurt 
de semănat cele 400 ha 
cu mazăre și borceag și 
mai mult de jumătate 
din suprafața cu floarea-soarelui.

In același raion, la numai cîțiva kilometri, în 
cursul zilei de duminică am întîlnit lucrînd din 
filin,, la G.A.S. Ivești, 10 tractoare și semănători, 
n această zi, tractoriștii au însămînțat 100 ha cu 

floarea-soarelui. Alte zeci de tractoare au lucrat 
la pregătirea terenului pentru porumb și la gră
patul griului. Cu aceeași hărnicie se lucrează și 
în multe gospodării de stat și colective din ra
ionul Tecuci.

Succesele obținute în această campanie în ma
joritatea raioanelor se datoresc în bună măsură

PE OGOARELE REGIUNII GALAȚI

șl sprijinului concret acordat gospodăriilor colec
tive de consiliile agricole locale. în raioanele 
Făurei, Brăila, Galați și Tecuci, consiliile agricole 
s-au ocupat de aprovizionarea cu semințele ne
cesare din soiurile cele mai productive, de re
partizarea judicioasă a mașinilor, de îndrumarea 
unităților agricole în organizarea muncii.

Pentru întreținerea culturilor de toamnă, la 
îndrumarea consiliului a- 
gricol raional Făurei lu
crările se execută diferen
țiat, în funcție de sta
rea de vegetație a plan
telor. Multă grijă acordă 

membrii consiliului agricol raional pregătirii te
renului pentru porumb.

In raioanele Brăila si Tecuci, consiliile agri
cole se ocupă de justa repartizare a mașinilor și 
tractoarelor, pentru ca acestea să fie folosite din 
plin. în ajutorul gospodăriilor colective din co
munele Spiru Haret, Bertești, raionul Brăila, Dră- 
gănești și Nicorești, raionul Tecuci, s-au trimis 
tractoare și semănători din alte comune unde nu 
se putea lucra sau unde au fost semănate cultu
rile din prima epocă. In felul acesta, gospo

dăriile amintite au ter
minat la timp însămînță- 
rile din prima epocă.

Alături de raioanele
fruntașe la semănat sînt

însă și unele rămase în urmă, cu toate că dispun 
de suficiente mijloace. în raionul Bujor, de pildă, 
nu s-au semănat decît 550 de ha cu in pentru 
ulei, din cele 1 500 ha planificate și nu s-a termi
nat semănatul mazărei. Lucrările se află abia la 
început în comunele Poiana, Buciumeni și Po- 
chidia din raionul Tecuci.

E bine știut cît de util este ca, în aceste zile 
de campanie, inginerii agronomi să fie tot timpul 
în mijlocul colectiviștilor, pentru a le da îndru
mările tehnice de care au nevoie. Sînt însă ca
zuri cînd inginerii din gospodării sînt trimiși în 
alte părți, pe mai multe zile, cu diferite treburi. 
Inginerul Iosif Zaharia de la G.A.C. Dudescu, 
raionul Făurei, a plecat timp de 12 zile în alte 
regiuni, după sămînță de dovleac, iar ing. Nico
lae Tinică de la G.A.C. Nărtești, raionul Tecuci, 
a lipsit 4 zile fiind plecat după cartofi de să
mînță. Unitățile respective au rămas în urmă cu 
lucrările. Oare agronomii nu puteau fi înlocuiți 
cu alți oameni în aceste treburi ?

Timpul a început să fie frumos. Acum există 
toate condițiile pentru grăbirea lucrărilor în cîmp 
Și aceasta depinde de oameni, de conducerea 
G.A.C. și G.A.S., de mecanizatori. Bine a proce
dat Comitetul regional de partid Galați care a 
analizat sîmbăta trecută mersul lucrărilor agricole 
de primăvară și a luat o serie de măsuri menite 
să urgenteze însămînțările. Acestea vor trebui a- 
plicate în practică în toate raioanele, astfel ca 
semănatul să poată fi făcut la timp și de cali
tate.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii”

Lucrări de împăduriri

In rpza ocolului silvic Tg. Ocna, din 
regiunea Bacău, au început lucrările 
de împăduriri. Au fost plantați pînă a- 
cum peste 150 000 de puiefi de pal
tin, pin și arbuști, reprezentînd 15 la 
sută din suprafața planificată. Din ce
lelalte pepiniere ale regiunii au fost 
scoase și pregătite în vederea plan
tării peste 30 milioane puieți. In a- 
ceasfă primăvară, în regiunea Bacău 
se împăduresc 6 800 hectare, din 
care 300 cu specii repede crescă
toare.

In regiunea Ploiești silvicultorii au 
împădurit pînă acum aproape 800 de 
hectare. Ocoalele silvice Moreni, Tîr- 
goviște, Ploiești șj Buzău au și termi
nat împăduririle de primăvară. Supra
fețe însemnate au fost plantate în zo
nele muntoase improprii altor culturi, 
cu diferite specii de foioase și răși- 
noase, îndeosebi din cele repede 
crescătoare. Anul acesta, în ocoalele 
silvice din regiunea Ploiești urmează 
să se împădurească 5 020 hectare, din 
care 73 la sută în această primăvară. 
Majoritatea împăduririlor se fac prin 
plantări cu puieji.

Construcții 
la sate

într-un mar» nu
măr de comune din 
regiunea București 
s-a intensificat rit
mul lucrărilor de 
construcție la noi
le localuri de școli 
și cămine cultura
le. în satele Lup- 
șanu, Radu Vodă 
și Măriuța din ra
ionul Lehliu se lu
crează intens la 
terminarea localu
rilor căminelor cul
turale. Noul local 
al școlii din co
muna Viișoara se 
află in stadiu de 
finisare. Cetățenii 
din comună, in 
frunte cu deputății 
în sfatul popular 
comunal, efectuînd 
lucrări de trans
port, săpături etc. 
au contribuit la 
ieftinirea cons
trucției cu peste 
50 000 lei. în stadiu 
de finisare se află 
și școlile din comu
nele Lisa, Corbii 
Mari, Beșteloaia, 
Crevedla Mică. Pe- 
treștl și Mugureni, 
din raionul Titu.

Secretarul general al O. N. U., 
U Thant, va vizita R. P. Romînă

La invitația guvernului R. P. Ro- Romînă în prima jumătate a fa
mine Secretarul general al^ O.N.U nii mai a.c.
U Thant, va face o vizita in R. P.

PRINȚUL SUFÄNU- 
VONG, vicepreședinte 
al guvernului' național 
de coaliție din Laos, a 
făcut o declarație în 
care cheamă întregul 
popor laoțian să se ri
dice în apărarea guver
nului de coaliție, a po
liticii de pace și neu
tralitate. (Amănunte în 
pag. a IV-a).

O SERIE DE SOCIE
TĂȚI SIDERURGICE A- 
MERICANE au majorat 
preturile la principalele 
produse din oțel. In

cercurile de la Casa 
Albă so exprimă îngri
jorare în legătură cu 
urmările pe care le-ar 
putea avea aceste ma
jorări asupra industriei 
siderurgice americane.

CONSILIUL DE SECU
RITATE urmează să 
examineze astăzi re
centa agresiune portu
gheză împotriva Sene
galului.

FAROUK REDA, vi
cepreședintele Uniunii 
generale n studenților

REZOR

din Irak, a fost asasinat 
în 
ciști

închisoare de fas- 
din partidul BAAS.

20 
cele 
în timpul puternicei de
monstrații în favoarea 
păcii și dezarmării nu
cleare, care a avut loc 
luni seara la Hyde Park, 
au compăiut în fața 
unui tribunal din Lon
dra. Cele 20 de persoa
ne au fost acuzate de 
„insultă adusă autorită
ților“ și condamnate la 
amenzi.

DE PERSOANE, din 
peste 70 arestate

Cu frezorul Lucian Zaharia am 
făcut cunoștință la mașină. Ni-l 
recomandase maistrul Ion Mereț 
ca pe unul din cei mai pricepuți 
muncitori în secția prese a uzine
lor de tractoare din Brașov : 
„Este fruntaș în întrecere. Cînd 
avem de executat unele scule sau 
piese pretențioase, i.le dăm lui Lu
cian să le facă. Sîntem mai siguri 
de reușită".

în timpul său 
liber, Lucian Za
haria se ocupă 
cu pictura. El a 
deschis recent, 
într-o sală a 
secției, o ex
poziție vizitată 
de numeroși 
muncitori. Aici 
sînt expuse 22 
de lucrări în 
ulei, acuarelă, 
creion, inspirate 
din munca și 
viața uzinei, din 
preocupările co
lectiviștilor (pic
torul amator a 
vizitat în timpul

concediului de odihnă o gospo
dărie colectivă din regiune). De
sigur, se observă la lucrările sale 
și^stîngăcii de începător. Dar 
părerea unanimă este că „Lucian 
are talent". Frezorul Lucian Za
haria este al doilea muncitor 
care deschide o expoziție perso
nală în uzină.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii”
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BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
— Intr-o plenară a Comiteiului 
regional de partid Maramureș s-a 
dezbătut recent mersul lucrărilor 
agricole de primăvară. Pînă 
12 aprilie au lost executate 
râturi de primăvară pe o 
prafață de aproape 40 000 ha, 
fost însămînțate peste 20 300
culturi din prima epocă. Raportul 
prezentat și discuțiile purtate au 
scos la iveală și unele lipsuri în 
desfășurarea lucrărilor agricole. In 
raionul Oaș, unitățile agricole 
n-au ridicat de la centrele de 
schimb întreaga cantitate de se
mințe, multe tractoare nu lucrează 
cu întreaga capacitate, lipsesc pe 
alocuri piese de schimb. La plenară 
s-a stabilit ca organele și organi
zațiile de partid din regiune să 
trimită în unitățile agricole socia
liste cadre bine pregătite, care 
vor ajuta conducerile gospodării
lor agricole de stat și consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colec
tive, S.M.T.-urile să ia măsuri ca 
în scurt timp să fie terminate lu
crările agricole de primăvară.

BUCUREȘTI. - Recent, Comi
tetul raional P.M.R. „Nicolae Băl- 
cesctt" din Capitală a organizat 
un instructaj cu tema „Dreptul de 
control al organizațiilor de partid 
asupra activității conducerilor 
administrative'1. Au participat se
cretarii și locțiitorii de secretari 
ai organizațiilor de bază din sec
toarele productive ale întreprinde
rilor din raion. Instructajul a fost 
urmat de un seminar. în planul 
de măsuri al comitetului raional 
de partid privind îmbunătățirea 
muncit de partid în întreprinderi 
sînt prevăzute și alte acțiuni me
nite să ducă la creșterea rolului 
organizațiilor de bază în rezolva
rea sarcinilor economice. (De la 
Petre Acristei și Marcel Călina, 
coresp. voluntari de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu“-București).

Cum îndrumăm studiul 
ividual al prapagaudiștilor

Experiența arată că eficacitatea învățămîntului 
de partid depmde în măsură hotărâtoare de nivelul 
politico-ideologic al propagandiștilor. în perfecțio
narea pregătirii acestora un loc important îl ocupă 
studiul individual. Cum îndrumăm noi studiul indi
vidual al propagandiștilor ?

După ce am stabilit indicațiile bibliografice pen
tru o anumită temă, căutăm în primul rînd să-i aju
tăm pe propagandiști în studierea operelor clasicilor 
marxism-leninismuiui. Organizăm în acest scop scur
te prezentări ale conținutului unora dintre lucrările 
recomandate în bibliografia diferitelor lecții. Astfel, 
lucrările lui Marx „Critica programului de la Gotha“ 
și „Contribuții la critica economiei politice”, lucrări
le lui Lenin „Statul și revoluția”, „Marea inițiativă“ 
și altele au fost prezentate propagandiștilor de că
tre lectori ai cabinetului care au subliniat actua
litatea diferitelor teze teoretice, felul în care 

ele sînt confirmate de practica dezvoltării sociale.
în îmbogățirea cunoștințelor propagandiștilor, în 

înarmarea acestora spre a înfăptui cu deplin suc
ces sarcinile trasate de partid, un rol hotărîtor are 
studierea documentelor de partid. De aceea, noi in
dicăm sistematic ptopagandiștilor pentru studiere 
documente ale Congresului al III-lea al partidului 
și ale plenarelor C.C. al P.M.R., cuvin tari și articole 
ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. La un pa
nou anume destinat afișăm liste ale articolelor din 
publicații teoretice și din ziare a căror consultare 
este de folos propagandiștilor.

Rezultate bune în aprofundarea problemelor dau 
referatele prezentate de propagandiști în cadrul se- 
minariilor. Astfel, cu prilejul seminarului, la tema 
„Criza ideologiei burgheze contemporane“ s-a pre
zentat referatul „V. I. Lenin despre necesitatea lup
tei împotriva ideologiei burgheze“.

Unii propagandiști, în special cei noi, întîrapină 
dificultăți în organizarea studiului. Spre a le veni 
în ajutor, am organizat consfătuiri în cadrai cărora 
lectori șt propagandiști cu experiență fac scurte ex
puneri despre modul de organizare a studiului in
dividual, întocmirea conspectelor etc.

îmbunătățind continuu munca de îndrumare a 
studiului individual al propagandiștilor, vom con
tribui la ridicarea învățămîntului de partid la nive
lul exigențelor partidului.

A. CARDAȘ 
directorul Cabinetului de partid Botoșani

AGNITA. — De curînd, la Comi
tetul raional de partid Agnita a 
avut loc o ședință cu responsabilii 

I gazetelor de perete din G.A.S., 
S.M.T., G.A.C. S-a discutat cum

■ oglindesc gazetele de perete în ar
ticolele publicate problemele eco
nomice și social-culturale actuale. 
A reieșit că gazetele de perete din 
raionul Agnita aduc o contri
buție însemnată la desfășura-

■ rea muncii politice de masă, 
i popularizează experiența frunta
șilor în producție și în activitatea 
obștească, critică lipsurile. în 
agricultură gazetele de perete mi
litează pentru sporirea producției 
vegetale și animale, pentru termi
narea la timp a lucrărilor agricole 

Ide primăvară. S-a subliniat activi
tatea bună desfășurată de colecti- 
i vele de redacție ale gazetelor de
perete din G.A.C. Cincu, Nocrich, 
Alțina, Ighișu-Vechi, Barcut, Peli- 
șor, Iacobeni, de la G.A.S. Nocrich, 
Bruiu, Cincu și Agnita. (De la Ion 
Andrei, coresp. voluntar).

CLUJ (coresp. „Scînteii")- — 
Comitetul de partid de la Uzinele 
de produse sodice din Ocna Mu
reș se ocupă îndeaproape de pro
blemele legate de reducerea con
sumurilor specifice de cocs, cal
car, aburi etc. în ultima vreme, 
toate organizațiile de bază din 
uzină au analizat aceste probleme 
și au adoptat planuri de măsuri 
corespunzătoare. La propunerea 
organizației de bază, conducerea 
secției sodă caustică a verificat 
etanșeitatea aparatelor pentru a 
se evita pierderile de aburi. în 
toate secțiile, agitatorii au orga
nizat discuții cu muncitorii des
pre necesitatea reducerii consu
murilor specifice ; pe această 
temă s-au scris articole la gaze
tele de perete. în cadrul întrecerii 
socialiste s-a pus ca un obiectiv 
lupta pentru consumuri specifice 
reduse 
calității 
specific 
duse a 
de calcai' — cu 50 kg etc.

fără a dăuna cu nimic 
produselor. Consumul . 

de cocs pe tona de pro- 
scăzut cu peste 7 kg, cel

Vedere exterioară a noului local pentru poștă și telefoane din orașul 
Cîmpina, care va fi dat în curînd în folosință.

(Foto : Gh. VlnțUă)

Pentru grădinile și
Spatiile verzi aduc, cum 

se spune, natura în mijlocul 
orașului. Ele sînt adevărate 
oaze de aer curat și răcoare 
în timpul verii, agreabile 
locuri de odihnă, desfată 
ochiul, dezvoltă și educă 
gustul pentru frumos, îmbo
gățesc peisajul urban. Crea
rea de noi spații verzi, a- 
meliorarea celor existente 
și îngrijirea lor sînt o pre
ocupare importantă a Sfatu
lui popular al Capitalei. A- 
nul acesta, în cadrul măsu
rilor pregătitoare, s-au făcut 
tăierile de corectare a co
roanelor la peste 25 000 ar
bor- și 45 000 arbuști și s-au 
curățit peste 300 ha de pe
luze. S-au reparat și vopsit 
pentru grădini și parcuri 
circa 1 000 de băncî ; s-au 
confecționat 900 de bănci 
noi și zeci de aparate de 
joacă pentru copii — caru
sele, balansoare fixe și mo
bile ș.a.

Planul lucrărilor este mai 
boqat decîf cel din primă
vara precedentă. A crescut 
suprafața spațiilor verzi. S-a 
prevăzut plantarea a 12 400 
arbori foioși și 4 200 rășinoși 
de falie mare, în parcuri

sau pe arterele de circula
ție, a 61 400 arbuști în bos
chete și garduri vii, a 36 700 
trandafiri, precum și a nu
meroase planle agățătoare 
pe stîlpi, calcane, împrej
muiri etc. încă din toamnă 
s-au plantat sute de mii de 
pansele de diverse culori, 
nu-mă-uita și părăluțe, lalele 
selecționate și tufe de bu
jori. în curînd, aceste plan
te vo' fi completate cu alte 
circa 1 500 000 de flori. Se 
va proceda la ameliorarea 
sau refacerea totală a peste 
50 ha de peluze în parcul 
de cultură și odihnă Herăs
trău, parcul de lîngă Sala 
Palatului R. P. Romîne și 
qrădina Cișmigiu, în unele 
spații verzi din jurul blocu
rilor F'loreasca, Ferentari și 
Cățelu, în multe din piejele 
publice. Se vor crea noi 
spații cu numeroase planta
ții da arbori, arbuști și flori 
și cu întinse peluze care vor 
oferi cetățenilor locuri în 
plus de recreare și odihnă.

Importante reamenajări se 
vor face și în parcurile din 
afara orașului (Snagov și pă
durea Pustnicul), Se vor des
chide noi alei, se vor crea

La Tg. Mureș se extinde iluminatul public flu
orescent. După terminarea lucrărilor de pe strada 
Gh. Deja, echipele întreprinderii regionale de elec
tricitate au instalat lămpi cu vapori do mercur pe 
strada Lungă și strada Gzlvița Roșie. In prezent se 
lucrează la montarea stîipilor și a corpurilor do Ilu
minat pe aleile din Parcul 23 August în fotografie : 
O ultimă operație — vopsiroa corpului do iluminat. 
(De ia Grella Andrei, coresp voluntar).

parcurile orașului
locuri de parcare pentru ve- 
hicole, se instalează mese și 
bănci pentru vizitatori.

Pentru viitor, intenționăm 
să trecem și la îmbunătă
țirea producției floricele, 
orin introducerea unor cit 
mai valoroase și mai variate 
plante decorative, pe baza 
une: selecții riguroase și a 
unor culturi dirijate în mod 
științific. Se va proceda la 
ameliorarea continuă a ele
mentelor decorative din 
parcuri, spre a se realiza o 
îmbinare armonioasă a ca
racteristicilor plantelor cu 
ansamblurile arhitecturale și 
lucrările de artă. Populația 
va fi sprijinită în acțiunea de 
împodobire a fațadei blocu
rilor, prin inițierea unei pro
ducții variate de flori și ma
teriale ajutătoare ca : jar
diniere, vase, pămînt de 
flori, îngrășăminte etc.

Mîndri de orașul lor și 
dornici de a-l vedea cît ma! 
frumos, mulți cetățeni iau 
parte la acțiunea de amena
jare și întreținere a spațiilor 
verzi publice și de pe lîngă 
blocuri. A4ărturie în acest 
sens stau numeroasele gră
dini și scuaruri amenajate pe

fostele locuri virane din ini
țiativa sfaturilor populare 
raionale, spațiile verzi din 
ju.ul blocurilor de pe Șos. 
Miha: B-avu, B-dul Dimilrov, 
din cartierele Vatra Lumi
noasă. Ciulești, Drumul Ta
berei etc.

In lumina acestor Iniția
tive, apar cu alit mai. repro
babile manifestăriie acelor 
cetățeni care distrug și calcă 
peluzele și straturile de fiori 
sau rup ramuri din copaci. 
Este necesară antrenarea ce
tățenilor la o acțiune sus
ținui do protejare, îngrijire 
și conservare a spațiilor 
verzi.

Odată cu dezvoltarea lu
crărilor de reconstruire și 
înfrumusețare, suprafața spa
țiilor verzi crește neîncetat. 
AAuncitorii și tehnicienii din 
acest sector de activitate vor 
căuta să execute lucrările la 
un nive1 cît mai ridicat, spo
rind astfel patrimoniul de 
parcuri și grădini al Capita
lei.

Inginer D. D. IONESCU 
șeful serviciului spații 

verzi al Sfatului popular 
al Capitalei

IN SĂLILE DE SPECTACOL

Un succes al baler inilor noștri
Am revăzut la Teatrul de Operă 

și Balet al R. P. Romine baletul „La
cul lebedelor“ de Ceaikovski tn inter
pretarea unui colectiv artistic plin de 
calități, format in mare măsură din 
tineri. Este același colectiv care a în
treprins recent cu această, lucrare, cla
sică un turneu în Italia. Ziarele italie
ne au scris elogios despre spectacolul 
balerinilor romini, subliniind meritele 
remarcabile ale soliștilor, unitatea și 
armonia dansurilor prezentate de în
treaga formație,

După ce mari capitale ca : Moscova, 
New York, Londra, Pekin, Bombay etc., 
au admirat și au ovaționat frumu
sețea și bogăția dansului popular ro- 
mînesc, recentul turneu este o nouă 
afirmare internațională a artiștilor noș
tri, de astă dată în domeniul dansului 
clasic. Trebuie să fim mîndri de suc
cesul repurtat, cu atit mai mult cu cît 
tînărul nostru ansamblu de dans clasic 
este format din elemente care au cres
cut în școlile romînești, prin grija re
gimului democrat-popular.

Irinel Liciu și Gheorghe Cotovelea 
au realizat în acest balet adevărate 
creații. Irinel Liciu, interpreta Odettei- 
Odillia, este una din personalitățile ar
tistice remarcabile ale artei noastre co
regrafice. Cu sensibilitate și grație ea 
a întruchipat poezia, farmecul frumoa
sei Odette și dramatismul rolului 
Odillia, La rîndul său, Gheorghe Co
tovelea, interpretul rolului Siegfried, a 
știut să îmbine tehnica dansului clasic 
cu interpretarea sentimentelor persona
jului, gradină cu multă finețe momen
tele lirico-dramatice. Dansatorii au for
mat un excelent cuplu, redînd cu dis

creție și trăire autentică armonia și ex
presivitatea fiecărei scene.

în spectacolele prezentate peste ho
tare a apărut și alt element înzestrat 
al baletului nostru — tînăra dansatoare 
Ileana Iliescu. Ea a susținut rolul Odet- 
tei-Odillia printr-o tehnică desăvîrșită 
și prin elan tineresc. Stăruind în desă-, y 
vîrșirea artei sale, balerina va crea, ne
îndoios, și alte importante roluri co
regrafice.

In personajul lui Rotbart evoluează 
Petre Ciortea care, punînd în valoare 
calitățile fizice și tehnice, a realizat cu 
multă ingeniozitate personajul „Geniul 
rău“, impresionînd în special în finalul 
actului IV. Rolul „Bufonului" îl inter
pretează Alecu Marin ; printr-un joc in
teligent, el a condus cu putere de con
vingere acțiunea actelor I și IV.

O contribuție de seamă la reușita 
spectacolului au adus-o și Sergiu Ște- 
fanski, posesorul unui talent evident și 
al unei tehnici remarcabile datorită 
școlii cu mare tradiție din Leningrad ; 
împreună cu partenerele sale Cristina 
Hamei și Leni Dacian, el a evoluat 
în cunoscutul „pas de trois".

O deosebită satisfacție artistică oferă 
și corpul de balet, care se distinge prin 
omogenitate și perfecțiunea execuției. ' 
Oleg Danovski, atit în calitate de re
gizor cît și de maestru coregraf, a con
tribuit la realizarea spectacolului cu 
fantezia sa creatoare, cu răbdarea și 
priceperea de a finisa fiecare detaliu al 
baletului. Dirijorul Cornel Trăilescu și-a 
adus și el contribuția la succesul spec
tacolului.

PETRE BODEUȚ 
artist emerit

Concertul simfonic al orchestrei 
Radioteleviziunii

Debutul recent al tînărului dirijor Eu
gen Pricope la pupitrul orchestrei Radio- 
televiziunii a prilejuit abordarea unui 
program atrăgător, care sporește tot
odată palmaresul primelor audiții ale 
.orchestrei.

Concertul s-a deschis cu suita „Mu
zica apelor" de G. F. Hendel. Caracte
ristică pentru inspirația viguroasă a 
compozitorului și totodată de un adine 
farmec poetic-descriptiv, suita „Muzica 
apelor" a fost destinată a însoți festi
vitățile în aer liber. In interpretarea de 
față, expresia de optimism strălucitor a 
părților extreme și a dansurilor a fost 
viu reliefată. Interpretată în primă au
diție, Simfonia nr. 29 de Mozart relevă 
încă odată „tinerețea fără bătrinețe" a 
creației marelui muzician. Dinamismul 
exuberant al părții întîi și învolburarea 
dramatică a finalului, care prevestesc 
tensiunea emoțională și gravitatea ulti
melor simfonii mozartiene, au constit'it 
prim-planul expresiv al interpretării.

Dirijorul a dedicat cea de-a doua 
parte a programului unor lucrări ale 
veacului nostru. Scrise pentru orchestră 
mare, cele „Două schițe simfonice" de 
Doru Popovici afirmă preocuparea com
pozitorului de a dezvolta filonul muzi
cii noastre populare' în imagini puter
nice, convingătoare. Partea întîi „Gra
ve", mai originală decît partea a doua, 
„Vivace", impresionează prin autenti
ci'alea tratării armonico-orchestrale, prin 
prospețimea temelor folosite. Dirijorul

a valorificat admirabil resursele con
trastante ale lucrării, imprimînd or
chestrei o participare bogată în nuanțe.

O altă primă audiție a constituit-o 
„Patru invențiuni" de G. F. Malipiero, 
creație plină de colorit și mișcare, pe 
linia tradiției preclasicismului italian. 
Baletul-pantomimă „Amorul vrăjitor" al 
lui De Falia, cu care s-a încheiat con
certul, partitură de virtuozitate cu re
zonanțe folclorice, a fost redat cu în
suflețire ; la atmosfera de pasiune și 
contrast a cîntecelor s-a adăugat foarte 
potrivit cîntul ardent șl armonios al 
mezzo-sopranei Elena Cernei.

Cu unele episoade mai slab realizate 
(am fi dorit să (ie subliniată vibrația 
lirică a părților mijlocii ale Simfoniei 
nr. 29 de Mozart sau solemnitatea 
monumentală a părților lente din 
„Muzica apelor"), Eugen Pricope 
ne-a oferit un concert reușit. Ac
tivitatea pe care o desfășoară di
rijorul la .pupitrul Filarmonicii din 
Bacău — în cadrul căreia manifestările 
educative ~ ocupă un loc important —• 
precum și concertele cu alte orchestre, 
contribuie la lărgirea. experienței sale. 
Atitudinea lui E. Pricope in fața or
chestrei, pînă nu de mult reținută, este 
acum plastică și mult mai eficientă, în
țelegerea partiturii apare mai profundă. 
Aceste calități ne îndreptățesc să aștep
tăm de la tînărul dirijor interpretări tot 
mai izbutite.

V. TOMESCU

Noi discuri „E led record“
întreprinderea „Elec- 

trecord" a trimis în 
ultimul timp magazi
nelor de specialitate 
noi discuri. Pentru iu
bitorii de muzică sim
fonică a fost imprimat, 
după o bandă trimisă 
de Casa de discuri 
„Polskie Nagrania“ din 
Varșovia, Concertul nr. 
1 pentru pian și orche

stră în re minor op- 
15 de Brahms. Inter
pretează Orchestra sim
fonică a Filarmonicii 
de stat din Varșovia, 
dirijată de Stanislav 
Wislocki. Solist : Wi
told Malcuzinski.

A apărut, de aseme
nea, discul cu melodii 
de muzică ușoară in
terpretate de cunoscu

tul cîntăreț Domenico 
Modugno.

în curînd vor apare 
noi discuri cu muzică 
de operă : „La serva 
padrona" de Pergolesi ; 
Concertul pentru pian 
și orchestra în la mi
nor, op. 54, de Schu
mann ; Simfonia nr. 7 
în Do major de Schu
bert și altele.

Din ex^enențd predării 
obiectului „Agricultura“

Lucrările practice de primăvară

SCRISORI SOSITE 
LA REDACȚIE

Lecțiile de agricultură reprezintă 
o verigă Importantă în pregătirea 
pentru viață a tinerilor care mîine 
vor deveni colectiviști, le asigură 
o bază temeinică pentru viitoarea 
lor activitate .în diferite sectoare 
ale gospodăriilor agricole colec
tive. Ținînd seama de toate aces
tea, Secția de învățămînt a Sfa
tului popular al raionului Carei 
se preocupă îndeaproape de în
drumarea metodică a profesorilor 
care predau agricultura, pentru a 
asigura lecțiilor un conținut știin- 
țiiic bogat și expunerea lor cît mai 
pe înțelesul elevilor. In acest scop 
au fost inițiate felurite activități : 
discuții cu specialiști din agricul
tură în cadrul cercului pedagogic, 
schimburi de experiență între pro
fesori, consfătuiri etc.

Acum, odată cu venirea primă
verii și începerea muncilor agricole 
din acest anotimp, școlile de la 
sate au posibilități mai largi de 
organizare a lecțiilor și a lucrărilor 
practice prevăzute în programa de 
învățămînt. Pentru a sprijini con
cret cadrele didactice în această 
activitate, din inițiativa organelor 
locale de partid și de stat a fost 
organizată o consfătuire raională, 
la care au participat profesori, 
președinți ai gospodăriilor colecti
ve și specialiști din agricultura 
raionului nostru. A fost un prilej 
binevenit de informare și schimb 
de experiență. în cadrul dezbate
rilor s-a subliniat datoria școli
lor de a întări legătura cu ca
drele de specialitate din unitățile 
agricole socialiste, pentru a îmbo
găți conținutul lecțiilor cu date cu
lese din viața Și din experiența a- 
cestor unități.

Cercul pedagogic al profesorilor 

care predau agricultura sprijină 
îndeaproape cadrele didactice în 
pregătirea și predarea lecțiilor. 
Pe lîngă îndrumările metodice 
privind predarea diferitelor ca
pitole, dezbaterile inițiate în ca
drul ședințelor cercului au anali
zat diverse aspecte concrete ale 
organizării lucrărilor practice. Te
matica ședinței cercului din luna 
martie a fost consacrată organiză
rii lucrărilor practice de primăvară, 
cu indicarea posibilităților existen
te pentru efectuarea lor în gospo
dăriile agricole colective. Cu acest 
prilej a fost prezentat referatul 
„Cum mă pregătesc pentru lecțiile 
de lucrări practice agricole în do
meniul legumiculturii“, însoțit de 
lecția practică cu tema : „Repicatul 
legumelor în răsadniță" ; au ur
mat discuții rodnice și recoman
dări precise cu privire la ame
najarea răsadniței. Tot cu această 
ocazie a fost dezbătută propune
rea de a se adopta o schemă mo
del de organizare și parcelare a 
lotului demonstrativ de pe lîngă 
școală, valabilă în condițiile raio-

Citeva propuneri tu privire la organizarea 
cursurilor de pregătire pentru profesori

Odată cu introducerea obiectului 
„Agricultura" în studiul elevilor din 
școlile de opt ani de la sate, nu
meroși profesori au predat pentru 
prima dată lecții în cadrul acestei 
discipline. Cum era și firesc, ca la 
orice început de drum, predarea a

nului Carei și care permite apli
carea diferențiată — în funcție de 
condițiile locale — a programei 
școlare.

In tematica cercului pedagogic 
au fost incluse dezbateri și expe
riențe practice privitoare la factorii 
care determină obținerea unei re
colte bogate de porumb boabe. In 
legătură cu aceasta, se vor analiza 
diferite probleme : influența îngră
șămintelor asupra recoltei de po
rumb, metode de cultivare, densi
tatea plantelor la ha, distanța din. 
tre rînduri, culturi intercalate, efec
tuarea la timp a lucrărilor de în
treținere. Pentru îmbogățirea ori
zontului de cunoștințe pedagogice 
și de specialitate am recomandat 
membrilor cercului nostru pedago
gic să studieze articole apărute în 
revista „Natura“.

Alături de celelalte cadre didac
tice, profesorii care predau agricul
tura se străduiesc să-și îndepli
nească cît mai bine înalta menire 
de educatori ai tinerei qenerații.

Prof. BARTOK PAUL 
Prof. PAUL PTEANCU 

responsabili ai cercului pedagogic 
al profesorilor de agricultură 

din raionul Cărei

griculturii a pus profesorilor felurite 
probleme referitoare la metodica ți
nerii lecțiilor teoretice și practice, 
la prezentarea cît mai pe înțelesul 
elevilor a cunoștințelor prevăzute 
în programă, la organizarea lucră
rilor practice.

In discuțiile pe care le-am avut 
cu profesorii din raionul nostru, cu 
prilejul asistării la ore sau la șe
dințele cercului pedagogic de spe
cialitate, aceștia au subliniat că în 
predarea agriculturii le-au fost de 
un mare ațutor cursurile de pregă
tire pe care le-au urmat în vara 
anului trecut, îndrumarea directă, 
concretă, dată de specialiști din 
diferite ramuri ale agriculturii în ce 
privește înțelegerea și aprofunda
rea unor capitole mai importante 
ale programei școlare, a noțiunilor 
mai grele, le-a înlesnit planificarea 
judicioasă a materiei, pregătirea 
temeinică a lecțiilor, confecționa
rea materialului didactic și intuitiv.

La fel de folositoare le sînt a- 
ceste cursuri și inspectorilor me- 
todiști. Clarificîndu-ne și aproiun- 
dînd unele capitole importante ale 
acestei discipline, putem controla 
și îndruma cu mai multă compe
tență activitatea profesorilor de a- 
gricultură. Consider că inițiativa 
Ministerului învățămîntului de a 
organiza aceste cursuri este bine
venită și, deci, în continuare, este 
folositor ca ele să fie urmate de 
toate cadrele didactice care pre
dau această disciplină.

Intrucît am urmat prima serie a 
acestor cursuri și cunosc în amă
nunt cum s-au desfășurat, socotesc 
că actuala formă de organizare a 
lor prezintă unele deficiențe. Iată, 
mai precis, la ce mă reier. Timp de 
o lună, cît au durat aceste cursuri 
în timpul verii, am audiat un mare 
număr de prelegeri teoretice, apoi 
am studiat și discutat în seminarii 
felurite lucrări de specialitate. în 
program erau prevăzute și lucrări 
practice, pe teren. Din păcate, une
le din ele aveau un caracter for
mal, deoarece nu corespundeau 
calendarului lucrărilor agricole. 
Astfel, ni s-a arătat un teren : „aici 
— spunea lectorul — a fost grîu 
(griul fusese însă recoltat), care 
este o plantă din familia..." ; în 
realitate urma tot o expunere teo
retică. In mod asemănător s-au pe
trecut lucrurile cînd a fost voTba 
de porumb, care nu era suficient 
de dezvoltat pentru a ni se de
monstra concret caracterele speci
fice. In livezi, pomii erau plini de 
rod, deci nu se mai făceau lucrări 

de întreținere. In plus, fiind la 
cursuri, nu aveam posibilitatea să 
folosim din plin vacanța de vară 
pentru recoltarea culturilor do pe 
lotul demonstrativ al școlii, pentru 
alcătuirea materialului didactic și 
a diferitelor colecții pentru labora
torul școlii, absolut necesare în 
predarea lecțiilor de agricultură.

Desigur, este foarte importantă și 
necesară organizarea studiului teo
retic de specialitate al profesorilor 
care predau acest nou obiect de 
învățămînt. De aceea, după păre
rea mea, ar fi bine să se întoc
mească o bibliografie de lucrări 
obligatorii, pe care profesorii să le 
studieze în timpul anului școlar și 
apoi, la sfîrșitul cursurilor școlare, 
să ne adunăm pentru seminalii, 
discuții, consultații. In ce privește 
lucrările practice, propun ca mi
nisterul să studieze posibilitatea ca 
acestea să se organizeze în vacan
țele de iarnă și primăvară, timp de 
cîte 5—6 zile, cînd sînt în toi și 
campaniile agricole (în vacanța de 
iarnă — lucrări de pedologie, po
micultură, iar în cea de primăvară 
— lucrări la cultura mare, legu- 
micultură, viticultură, mecanizarea 
agriculturii etc.). în afară de fap
tul că lucrările noastre practice 
vor coincide cu campaniile agrico
le, vom avea vreme vara să ne 
ocupăm în continuare de îngrijirea 
și recoltarea plantelor cultivate cu 
elevii în cursul anului școlar și 
pregătirea materialului intuitiv 
pentru lecțiile de agricultură din 
anul școlar următor.

Cred că îmbunătățirea, în viitor, 
a modului de organizare a cursu
rilor de pregătire pentru profesorii 
care predau agricultura «-ar re
flecta în mod pozitiv asupra pro
cesului de învățămînt.

Toți acei care ne ocupăm de pre
darea agriculturii sîntem conștient! 
de faptul că numai îmbogățindu-ne 
continuu cunoștințele de specialita
te, perfecționîndu-ne metodele de 
predare, vom reuși să pregătim cît 
mai temeinic elevii. în acoafită di
recție ne vom concentra și pe 
viitor atenția.

Prof. ELENA BUTFOI 
inspector metodist la Secția de 
învățămînt a Sfatului popular 

al raionului Giurgiu

TEATRE : Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Sala mică a Palatului R.P. Ro
mine) : Recitalul soprano! Ellsabeta Ne- 
culce-Carțlș. La plan : D. Buchholz — 
(orele 20). Teatrul de stat de opereta : 
Sărutul Clanltel — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Vizita bătrînel doamne — (orele 
15) I Cercul de cretă’ caucazian — (orele
19,30).  (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Pygmalion — (orele

19.30) . (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Salua nr. 76) : Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Misterul 
cizmei — (orele 10). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulețti : Măria sa bărbatul — 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Un. proces neterminat — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din calea Victoriei 174) : Ocolul pămîn- 
tulul în 30 de melodii — (orele 20). An
samblul de cintece și dansuri al C.C.S. : 
Visuri Îndrăznețe — (orele 20). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R.P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de 
Ines Taddio (Italia), Peter Hinnen (El
veția) și o formație orchestrală vleneză 
condusă de Willy Fantei — (orele 20). 
Circul de stat : Spectacolul primăverii 
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna In flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30» 14; 16,30; 19; 21,15). Cum- 
pără-ți un balon — cinemascop ; Repu
blica (8,30; 10,30; 12,30) 14,30; 16,45; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 10; 21), 
I Mal (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; 11,13; 13,15; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15), Grlvlța (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 1. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Prietenie interzisă : Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Intro 
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 la orele 15; după-amiază 16,45; 
18,45: 20,30), 8 Martie (16; 18; 20). Vint
de libertate — cinemascop : 8 Martie 
(11). 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 pină la orele 
12, după-amlază 15; 17; 19'; 21), Aurel 

Vlalcu (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 
veseliei : înfrățirea între popoare (10; 16; 
18; 20), Alex. Sahla (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. Vladlmlrescu (15,30; 18;
20.30) .Dosarul furat : rulează la cinema
tograful C-tln David (16; 18,15; 20.30). 
Cîinele sălbatic Dingo : unirea (16; 18;
20) . Alibiul nu ajunge : Munca (16; 18,15;
20.30) . Rebelul : Popular (14,15; 10.30;
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 in Sierra : 
rulează la cinematograful Iile Plntllle 
(16; 18; 20). Rîul șl moartea: Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Un erou în 
papuci : Luceafărul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 - Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii. In 
întîmpinarea zilei de 1 Mal. Creșterea 
productivității muncii în atenția colec
tivului fabricii de cabluri șl materiale 
electroizolante. Interviul nostru. Aspecte 
ale valorificării superioare a lemnului 
în țara noastră. Despre creșterea gradu
lui de mecanizare în construcții. Moment 
literar : Aleksandr Ostrovski de V. Mo- 
glescu. Muzică ușoară. 19,00 — Emisiu
nea pentru sate. In încheiere : Sfaturi 
pentru telespectatori. Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil 

pentru zilele de 18, 
19 șl 20 aprilie. In 
țara : Vreme rela
tiv călduroasă, cu 
cer temporar no- 
ros. Local vor că
dea ploi, mal ales 
sub formă de aver
se însoțite izolat 
de descărcări elec
trice. Vint slab

pînă la potrivit, temperatura în creștere
la început, apoi în scădere ușoară mal
ales în nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, iar maxi
mele între 12 șl 22 grade, local mai ridi
cate. In București : vreme relativ căl
duroasă cu cer temporar noros cînd se 
vor semnala averse trecătoare. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară.
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O secție a fabricii 
dome,

roșu“-BucureștL La mașinile mo- 
dantele frumoase, do bund calitate.

TELEGRAME £
Tovarășii Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președin

tele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, și Istvan 
Bobi, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Un
gare, au adresat tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, și Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, telegrame în care mulțu
mesc pentru cordialele felicitări primite cu prilejul celei de-a XVIII-a 
aniversări a eliberării Ungariei, își exprimă bucuria pentru succesele 
obținute de poporal romîn în construirea socialismului și dorința ca 
prietenia dintre popoarele noastre să se dezvolte și să se întărească 
continuu.

Muncitorul de mîine
(Urmare din pag. I-a)

odată cu uzina. în adevăr, abia se 
deschisese șantierul marelui com
plex industrial de lîngă Craiova și 
tovarășii din conducere se și gîn- 
deau la formarea cadrelor ; apă • 
ruse abia, pe căile ferate, prima lo
comotivă Diesel electrică româ
nească și într-o școală profesiona
lă se și pregăteau cadre de meca
nici. Așa se procedează la noi, ori
unde se construiește o uzină, o fa
brică nouă. însă, cînd spunem 
„muncitorii noștri de mîine’’ nu a- 
vem în vedere numai pe aceia care 
au ieșit de pe băncile școlii profe
sionale sau ale unui alt curs de ca
lificare, ci înțelegem noțiunea în- 
tr-un sens mult mai larg. Munci
torul de mîine este — și trebuie să 
fie — stăpînul tehnicii noi, al pro
fesiei sale, un adevărat creator în 

procedează acele 
întreprinderi care 
continuare pentru

meserie. Bine 
conduceri de 
organizează în

Lucrările Congresului P. C. din Belgia 
au luat sfîrșit

ANVERS 16 (Agerpres). — La 15 
aprilie s-au încheiat la Anvers lu
crările celui de-al XIV-lea Congres 
al P.C- din Belgia.

Delegații au aprobat raportul de 
activitate al C.C. al P.C. din Belgia, 
proiectele tezelor C.C. și au tiles 
organele conducătoare ale partidu
lui. Congresul a trasat liniile princi
pale ale activității partidului în
dreptate spre lupta pentru menți

nerea păcii, pentru efectuarea unor 
reforme economice și politice, pen
tru democrație, împotriva puterii 
monopolurilor.

în aceeași zi a avut loc prima șe
dință a noului Comitet. Central al 
P. C. din Belgia. Președinte al P.C. 
din Belgia a fost reales Ernest Bur- 
nelle, vicepreședinți ai partidului — 
Van Den Branden și René Beelen.

CREȘTE PARCUL DE MAȘINI AGRI
COLE. De curînd, S.M.T.-urile din re
giunea Argeș, printre care Cosfeșfî, 
Vlaici, Teiu și Drăgășani au fost dotate 
Cu noi tractoare. In prezent, pe ogoare
le regiunii lucrează 1 922 de tractoare, 
precum și un număr însemnat de alte 
mașini agricole.

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL 
TURISTIC. — în regiunea Suceava 
se fac intense pregătiri pentru sezo
nul turistic de vară. La cabanele Ra- 
rău, Deia, Mestecăniș și Ilișești se 
execută lucrări de renovare, se în
locuiește mobilierul, se pun perdele 
și covoare noi, se fac lucrări de re
vizuire a instalațiilor de apă și ilu
minat.

OASPEȚII MUZEULUI. Muzeul re
gional din Bacău atrage prin diversi
tatea exponatelor sale un numeros 
public. Muncitori, funcționari, școlari 
admiră în pinacotecă pînzele lui Ni
colae Grigorescu, Octav Băncilă, Teo
dor Aman și ale unor pictori contem
porani. In secția de istorie se află nu
meroase obiecte — vase, unelte, arme

etc. — descoperite pe întinsul regiu
nii. In primul trimestru al acestui an, 
muzeu! a fost vizitat de peste 7 000 
de persoane. (De la Sidonia Bentzea, 
coresp. voluntar).

FIRME LUMINOASE. La cooperati
va „Metalo-casnica" din Capitală s-a 
înființat, o secție în care se vor pro
duce firme luminoase pentru centrele 
de deservire ale cooperativelor meș
teșugărești din întreaga țară.

IN SATELE REGIUNII. în prezent, 
în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
există la sate 81 de magazine în care 
vînzarea se face prin autoservire sau prin 
expunerea deschisă a mărfurilor. Au fost 
organizate, de asemenea, magazine spe
cializate pentru mărfuri alimentare, 
confecții, încălțăminte, 
mărul acestor unități 
regiune, amenajate în 
truite în ultima vreme, 
acum la 33.

„FESTIVAL AL MODEI 1963“. — 
în sala Teatrului de stat din Ploiești 
a avut loc recent un „Festival al

alimentare, 
textile etc. Nu- 
specializate din 
magazine cons- 

se ridică pînă

modei 1963“. Au -fost prezentate 120 
modele de confecții șt tricotaje pen
tru femei și bărbați din cele mai noi 
creații ale fabricilor textile din țară.

COLONIE DE FAZANI. - în pă
durea Mărgineni din raionul Piatra 
Neamț a fost organizată o colonie 
de fazani. Aceasta este prima faza
nerie din regiunea Bacău. Cei 400 
fazani aduși de la Ocolul silvic Chi- 
șinău-Criș, regiunea Crișana, s-au 
adaptat repede condițiilor de climă 
din această parte a țării.

PENTRU NOUL SEZON PE VALEA 
OLTULUI. în unitățile comerciale 
de pe Valea Oltului se fac intense 
pregătiri do sezon. La Hm. Vîlcea s-a 
construit un nou laborator alimentar 
cu secții de patiserie, cofetărie și pre. 
parate culinare, care va trimite pro
dusele sale în toate stațiunile. La 
Olăneșii au fost aduse 7 noi agre
gate frigorifice, iar la Călimănești 9 
agregate frigorifice. De curînd la 
Olănești, Govora, Călimănești și Rm. 
Vîlcea au fost date în folosfnță noi 
unități de panificație.

absolvenții școlilor profesionale 
cursuri de ridicare a calificării, 
în producția modernă apar me
reu metode și procedee noi, ma
șini și agregate cu randament înalt. 
Cunoașterea și folosirea deplină -a 
acestora este o problemă de ma
ximă importanță pentru dezvolta
rea noastră economică.

La rîndul lor, organele sindicale 
și organizațiile de U.T.M. din în
treprinderi, conducerile adminis
trative au datoria să stimuleze și 
să sprijine pe tinerii muncitori în
scriși la cursurile serale ale școlii 
medii. Lărgirea în continuare a o- 
rizontului de cunoștințe teoretice 
va avea o influență pozitivă asu
pra nivelului calificării. Atragerea 
noilor cadre de muncitori la biblio
tecile tehnice, la activitatea de des
coperire și 
producției 
muri care 
sională.

Numărul 
trie crește simțitor de la un an la 
altul. Problema pregătirii noilor 
muncitori capătă o importanță tot 
mai mare. Așa stînd lucrurile, nu 
poate fi nimănui indiferent lîngă 
cine anume vor crește aceste noi 
cadre, cine le vor îndruma cei din
ții pași în meserie.

Fie că este vorba de elevii șco
lilor profesionale sau de cei care 
se califică în întreprinderi, punînd 
problema creșterii noilor cadre în 
atenția întregului colectiv, să ale
gem cu toată răspunderea pe mun
citorii, șefii de echipă și maiștrii 
care vor întinde mina cei dinții 
noilor tovarăși de muncă, muncito
rilor noștri de mîine.

valorificare a rezervelor 
sînt, de asemenea, dru- 
duc la măiestria profe-

muncitorilor din indus-

In colecția 

Z/Oameni Je seamă/z

De la C. E. C.
In Capitală a avut loc prima tra

gere la sorți a cîștigurilor în autoturisme 
ce se acordă de către Casa de Economii 
și Consemnațiuni la depunerile pe li
brete de economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme. Iată lista numerelor cîș- 
tigătoare (în paranteză sînt indicate nu
merele libretelor) : 03335 (761-201-41) :
05628 (734-103-190) t 08735 (719-201-18) i
00033 (746-204-4) , 02488 (742-1-36) : 04615 
(761-1-110) î 06209 (759-1-559) -, 09297
(741-201-46) ; 10047 (750-1-89).

INFOR
© La invitația Uniunii scriitorilor din 

R. P. Romînă. marți a sosit în Capitală 
scriitorul și criticul italian prof. Mario 
De Micheli, sub îngrijirea căruia a apă
rut în Italia „Antologia poeziei romî- 
nești".

MÂȚII
nouă” de Dvorak, „Două nocturne' 
Debus,Sy și „Bolero” de Ravel.

de

de 
lu-

Încheierea lucrărilor conferinței naționale 
a P. C. din Noua Zeelandă

AUCKLAND 16 (Agerpres). — La 
Auckland s-au încheiat lucrările 
conferinței naționale a P. C- din 
Noua Zeelandă.

Secretar general al C.C. al P.C. 
din Noua Zeelandă a fost reales V. 
Wilcox, președinte al P.C. din Noua 
Zeelandă a fost ales M. William.

Atrocitățile din închisorile irakiene
Vicepreședintele Uniunii generale a studenților 

a fost asasinat
Ziarul ,,1’Humanité" informează că 

vicepreședintele Uniunii generale 
a studenților din Irak, Farouk Reda, 
a fost asasinat în închisoare de mi
lițieni fasciști din partidul BAAS.

Ziarul publică de asemenea un 
apel al conducerii Mișcării pentru 
apărarea poporului irakian, în care 
se spune că Husein Radaui (Salam 
Ad.il), Muhammed Husein Abu Al
ls și Hasan Uveina, fruntași ai Par
tidului Comunist din Irak, des
pre care guvernul pretinde că 
i-a judecat în secret, au fost 
uciși în timpul torturilor. Mulți 
alți patrioți au fost omorifi în felul 
acesta. Metodele hitleriste condam
nate de popoarele întregii lumi sini 
aplicate în prezent în mod bestial 
— se arată în apelul care citează 
cîteva exemple : spînzurarea acuza
ților de picioare de tavanul celulei 
lor, stropirea cu apă clocotită pe 
corp, amenințarea de a-i arde de 
vii, de a le viola soțiile sau de a 
le omorî copiii... Tovarășului Husein 
Radaui, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Irak,

i-au fost străpunși ochii cu lovituri 
de pumnal. Numeroși patrioți sînt 
asasinați zilnic în camerele ae tor
tură.

Doținuții ctu de ales între tortură 
șl semnarea unor documente false 
alcătuite de călăi, pentru a-i face să 
creadă că o astfel de semnătură îi 
va scăpa de chinuri.

In încheiere, înaltul Comitet al 
Mișcării pentru apărarea poporului 
irakian cheamă opinia publică mon
dială : — să ceară ca autoritățile 
irakiene să permită delegațiilor in
ternaționale să intre în contact di
rect cu deținuții ; — să exercite pre
siuni asupra guvernului irakian pen
tru ca acesta să permită deținuților 
să fie asistați de juriști din străină
tate, care să le asigure apărarea ; 
— să ceară ca procesele să aibă 
loc în public, în țața curților civile, 
și ca toate drepturile legale să-i fie 
garantate acuzatului : — să con
damne torturile bestiale, precum și 
violarea Cartei drepturilor omului și 
a tuturor principiilor umanismului și 
justiției.

Noi amănunte despre înscenarea 
judiciară împotriva lui Julian Gr'miau

PARIS 16 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanité" aduce noi amănunte 
cu privire la crima monstruoasă pe 
care autoritățile franchiste o pun la 
cale împotriva lui Julian Grimau, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania, 
vechi militant pentru cauza clasei 
muncitoare spaniole.

Ziarul subliniază nu numai că sen
tința de condamnare la moarte este 
cunoscută dinainte, dar că acuzatu
lui „i se va aplica un articol din 
Codul justiției militare care prevede 
executarea sentinței la șase ore de 
la citirea verdictului”.

Odiosul proces care va începe în 
curînd la Madrid provoacă nume
roase proteste în diverse țări ale 
lumii. Astfel, reprezentanții pături
lor largi ale opiniei publice italie
ne au trimis numeroase scrisori și 
telegrame guvernului spaniol prin 
care își exprimă solidaritatea cu 
Grimau și cer eliberarea imediată 
a acestui erou antifascist. în fața 
clădirii consulatului spaniol de la 
Milano a avut loc o mare de
monstrație de protest a tineretului 
și studenților din acest oraș.

Un grup de studenți spanioli care 
își fac studiile în Berlinul occiden
tal au organizat pe străzile orașu
lui o demonstrație, purtînd pancarte 
cu inscripții care cereau eliberarea 
lui Grimau.

© Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat din Cluj a prezentat marți după- 
amiază în sala mare a Casei Universita
rilor din localitate un concert simfonic 
extraordinar la care și-a dat concursul 
dirijorul Edgar Doneux (Belgia). Progra
mul a cuprins Simfonia a V-a ,,Din lumea

© Un colectiv artistic al Teatrului 
stat din Piatra Neamț a întreprins in 
nile martie și aprilie o serie de turnee 
la sate. Piesa „Nuntă la castel’’ a fost 
prezentată la Răcăciuni, Vaduri, Roznov, 
Podoleni, Zănești, Slobozia, Mărgineni, 
Serbești, Dochia și în alte 10 sate. De a- 
semenea, orchestra de muzică populară 
— secție a teatrului — a prezentat con
certe In 30 de comune, printre care Tar- 
cău, Gircina, Borlești, Stejaru, Costișa, 
Negrești și altele.

De cudnd, în colecția „Oameni de 
seamă“, care apare în Editura tineretu
lui, au fost tipărite volume înfățișînd 
viața și activitatea lui George Enescu, 
a exploratorului rus Mikluho-Maklai, a 
inventatorului american Edison, a revo
luționarului Thomas Münzer, figură de 
seamă a războiului țărănesc german din 
secolul al XVI-lea. Colecția a pus la 
dispoziția cititorilor biografii ale unor 
mari oameni de știință și artă romîni și- 
din alte țări. Printre biografiile editate 
în ultimii ani se află: „Arisiotel“, „Avi- 
ccna“, „Copernic“, „Leonardo da 
Vinci“, „Voltaire”, „Pușkin“,- „Cehov“, 
„Heine“, „Traian Vuia“, „Gheorghe 
Marinescu“. Multe din aceste volume 
au apărut în tiraje mari cum ar fi: „Di- 
mitrie Cantemir“ în 24 000 de. exem
plare, „Mark Twain“ în 26000 de exem
plare, „Nansen“ în 35 000 de exem
plare, „Viața lui Beethoven“ în 50 000 
de exemplare, „Magellan“ în 88 000 de 
exemplare. Unele din aceste lucrări sînt 
semnate de cunoscuți oameni de cul
tură din țara noastră.

In cei opt ani care au trecut de la ini
țierea ei, în colecția „Oameni de seamă“ 
au apărut 61 de titluri în 927 500 de 
exemplare. (Agerpres)

Competiții de

In cîteva piiaduri

A început spartachiada de vară

Chiar din primele zile ale noii ediții a spartachiadei de vară a tineretului, 
la startul diferitelor întreceri au fost prezenți numeroși concurenți, fete și 
băieți. Tinerii sportivi și-au disputat întâietatea la atletism, gimnastică, ciclism, 
handbal, fotbal, haltere, popice etc. Prima etapă — pe asociații sportive — se 
va desfășura pînă la 15 iunie. In fotografie : Aspect de la întrecerile de atletism 
(proba de 100 m) care au avut loc în comuna Ceacu, regiunea București.

9 De cîteva zile s-a dat 
startul în cea de-a XlI-a 
ediție a campionatului re
publican de oină, la care 
participă toate echipele 
din țară. Competiția se 
desfășoară In 4 etape : 
pînă la 25 mal va avea 
loc etapa de mase, pe ra
ion, la care își vor dispu
ta întîietatea toate forma
țiile de oină afiliate la 
F.R.O., ca și cele neafilia
te ; între 26 mai și 15 iulie 
este programată etapa re
gională I apoi între 1 și 20 
septembrie se vor îutrece 
echipele campioane de 
regiuni. In zilele de'17, 18 
și 19 octombrie va avea 
loc turneul final, la care 
participă 9 echipe.

© Pe lingă întrecerile 
din cadrul campionatului 

republican și „Cupa Agri

culturii”, în mai multe’ re
giuni din țară slnt progra
mate in luna mai nume
roase competiții de oină. 
De pildă, la Cluj va avea 
loc între 5 și 12 mai o in
teresantă competiție dotată 
cu „Cupa Victoriei”, la 
care se vor tntrece echi
pele fruntașe din raion. In 
raionul Lugoj se va dispu
ta în a doua parte a lunii 
mai o competiție de oină 
dotată cu „Cupa G.A.C.”, 
deschisă formațiilor de la 
sate. De asemenea, la Lu
goj se va desfășura la 5 
mal o competiție dotată cu 
„Cupa învățămîntului” 
pentru echipele școlilor de 
8 ani. O altă competiție 
școlară de oină va avea 
loc la 12 mai, la Arad. 
Apoi, în zilele de 19 și 26 
mai sînt programate la

oină
Deta și Jimbolia jocuri de
monstrative de oină, cu 
participarea echipelor Ti- 
mișul-Cebza, A. S. Bega- 
Timișoara și Ceramica- 
Jimbolia.

© Consiliul regional 
U.C.F.S. ■ București a inițiat 
o importantă competiție de 
oină la care iși vor dispu
ta intîietatea cele mai 
bune echipe din tară. Este 
vorba de competiția dotată 
cu „Cupa regiunilor”, care i 
se va desfășura in comunal 
Curcani, raionul Oltenița, I 
în zilele de 22 și 23 iunie. 
La această competiție, care 
se va organiza anual în 
fiecare regiune din țară, 
au fost invitate echipele 
Biruința-Gherăieștl, Avîn- 
tul-Frasin, Minerul-Săsar, 
A. S, Bega-Timișoara, A. S. 
Marea Neagră-Constanța, 
Terpedo-Zărnești și altele.

Apelul Prezidiului O. I. Z.
PRAGA 16 (Agerpres). — Secre

tariatul Organizației Internaționale 
a. Ziariștilor a difuzat apelul Pre
zidiului O.I.Z. către toți ziariștii din 
lume, adoptat în ședința de la 
Djakarta în februarie 1963.

Arătînd condițiile grele în care 
își desfășoară activitatea sute de 
ziariști în multe țări ale lumii, 
apelul cheamă la desfășbrarea de 
acțiuni largi pentru apărarea drep
tului ziariștilor de a scrie potrivit

convingerilor lor democratice, anti- 
imperialiste.

Apelul cere Organizației Națiuni
lor Unite și U.N.E.S.C.Ö- să adopte 
o rezoluție specială pentru apărarea 
ziariștilor împotriva dușmanilor 
democrației, libertății și păcii. In 
apel se propune, de asemenea, or
ganizarea între 15 și 21 aprilie a 
unei săptămîni internaționale de so
lidaritate cu ziariștii democrați 
supuși persecuțiilor.

Mișcarea revendicativă 
din spania

NEW YORK 16 (Agerpres). -- în
tr-o informație transmisă din Madrid 
de Hofman, corespondentul ziarului 
„New York Times", se arată că 
„Tulburările continuă în rîndurile 
oamenilor muncii din întreaga Spa
nie". Ziaristul american citează prin
tre asemenea manifestări greva a 
4 090 de muncitori agricoli de Ia 
viile din regiunea orășelului Sanlu- 
car de Barrameda (sud-vestul Spa
niei), care a izbucnit la 15 aprilie.

Zilierii greviști din Sanlucar de 
Barrameda cer majorarea retribuirii 
muncii lor și încheierea unui con
tract colectiv.

Muncitorii de la vii nu au ieșit la 
lucru, stăruind asupra satisfacerii 
revendicărilor Iot, deși „legislația 
muncii“, promulgată de guvernul 
franchis}, interzice grevele ca „ile
gale".

Arestarea secretarului general al C. C.
al Partidului Comunist din Ecuador

GUAYAQUIL 16 (Agerpres). — Din 
ordinul autorităților orașului Guayaquil 
a fost arestat Pedro Saad, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Ecuador.

o ie p r ie ir u ir I b e m i

NATAȚIE. Sezonul de natație în aer 
liber va fi inaugurat sîmbătă la ștran
dul Tineretului cu concursul pentru 
„Cupa 1 Mai”, organizat de U.C.F.S.- 
oraș București. întrecerile încep la 
orele 16 și continuă duminică de la a- 
ceeași oră. La competiție participă cei 
mai valoroși înotători bucureșteni.

TENIS. Pe terenurile clubului Pro
gresul din Capitală vor începe duminică 
întrecerile amicale dintre tenismanii 
romîni și cei sovietici care se pregă
tesc în vederea „Cupei Davis”. După 
cum s-a anunțat, echipa R.P. Romîne va 
întîlni la București echipa Elveției, iar 
echipa U.R.S.S. va evolua la Helsinki 
in compania echipei Finlandei (ambele 
meciuri au loc între 3—5 mai).

în preliminariile competiției de tenis 
„Cupa Davis”, la Beirut reprezentativa 
R.A.U. a învins cu 5—0 echipa Libanu
lui. In turul următor, R.A.U. va întîlni 
la Cairo echipa Chile. La Lisabona, Por
tugalia a dispus cu 3—2 de Luxemburg, 
calificîndu-se pentru turul doi al zonei 
europene.

ATLETISM. Atleții iugoslavi se pre
gătesc in vederea tradiționalului cros 
ai ziarului „Pravda”, care se va desfă
șura la 2 mai la Moscova. Echipa iugo
slavă pentru această competiție cu
prinde pe Cervan, Hafner, Mihalic, Iva- 
novici și Bogunovici.

POLO. Orașul Magdeburg a găzduit 
un turneu internațional de polo pe apă 
la care au participat 6 echipe fruntașe 
din R. P. Romînă, R.S.F. Iugoslavia și 
R. D. Germană. Pe primele locuri, neîn-

vinse, cu cite 9 puncte fiecare, s-au cla
sat formațiile Dinamo Magdeburg și Di
namo București. Sportivii bucureșteni 
au obținut următoarele rezultate : 4—4 
cu Dinamo Magdeburg, 7—3 cu Jadran 
Split, 3—1 cu Dinamo Berlin, 4—3 cu 
A.S.K. Wuensdorf și 9—4 cu Aufbau 
Magdeburg. Comentatorul . agenției 
A.D.N. remarcă jocul tehnic și buna 
pregătire fizică demonstrate de echipa 
romînă.

FOTBAL. Echipa vieneză de fotbal 
F.C. Austria a ocupat primul loc în 
turneul internațional desfășurat la 
Viena. în ultimul joc, F.C. Austria a în
vins cu 2—0 pe Ujpest Budapesta. Fe- 
rencvaros Budapesta și Rapid Viena au 
terminat la egalitate (3—3). Echipa Ra
pid a ocupat locul dpi, urmată de Fe- 
rencvaros și Dozsa.

Meciul de șah 
Botvmnik-Petrosian

Fără să mai reia jocul, marii 
maeștri M. Botvinnik și T. Petrosian, 
care își dispută la Moscova titlul mon
dial de șah, au căzut de acord asu
pra remizei, în partida a 10-a, între
ruptă la mutarea 43-a. Analiza pozi
ției a arătat că deși campionul mon
dial are un pion în plus, acest avan
taj nu este suficient pentru obținerea 
victoriei. Scorul continuă deci să fie 
favorabil lui Petrosian: 5,5—4,5 
puncte. Astăzi se dispută partida a 
11-a. Petrosian joacă cu piesele albe.

MONUMENTUL
NU ȘE MAI CONSTRUIEȘTE

Cu majoritate de voturi, consiliul 
municipal din Atena s-a pronunțat îm
potriva ridicării unui monument lui 
Truman, fostul președinte al S.U.A., 
deși autoritățile grecești acceptase
ră să se construiască acest monu
ment pe cheltuiala unor bogătași greci 
care s-au stabilit în S.U.A. „Nu pu
tem accepta ca în capitala Gre
ciei să existe un monument al lui 
Truman, de numele căruia este legat 
amestecul în treburile interne ale Gre
ciei” a declarat consilierul municipal 
Gazgas. „Nici nu poate fi vorba să se 
ridice un monument omului care este 
răspunzător pentru bombele atomice a- 
runcate asupra populației pașnice din 
orașele japoneze” — a declarat con
silierul Kathrivanos. Mai mulți con

silieri au protestat împotriva acțiu
nilor autorităților care se grăbesc să 
cinstească „meritele fostului președin
te american, în timp ce în Grecia nici 
acum n-au fost ridicate monumente 
eroilor Greciei și altor reprezentanți de 
seamă ai națiunii grecești.

INAPȚI PENTRU SERVICIUL 
MILITAR

Ministrul muncii din S.U.A., W. 
Wirtz, a făcut cunoscut că 38 la sută 
din tinerii americani chemați să înde
plinească serviciul militar în 1962 au 
fost trimiși acasă din pricina slabei pre
gătiri școlare. El a adăugat însă că 
13 la sută dintre ei... trecuseră cu bine 
examenele la sfîr.șitul studiilor liceale. 
In total, a precizat Wirtz, 43 la 
sută dintre tinerii americani care au îm
plinit anul trecut vîrsta de încorporare

au fost considerați inapți; acest procen
taj era de numai 11 la sută în timpul 
celui de-al doilea război mondial.

O ÎNTÎLNIRE EMOȚIONANTĂ

Tatăl Annei Frank, fetița de 13 
ani care în anii celui de-al doilea 
război mondial și-a găsit .moartea 
într-un lagăr nazișt în Olanda, s-a 
întîlnit cu elevele școlii profesionale 
din Molinella -(Italia). După ce au 
citit impresionantul jurnal lăsat de 
Anna, care la vîrsta lor a căzut vic
timă barbariei naziste, elevele au 
scris o scrisoare tatălui ei, expri- 
mîndu-și dorința de a-1 cunoaște. 
Întîlnirea a fost emoționantă. „A- 
ceastă întîlnire — a declarat Otto 
Frank — constituie și ea o contribu
ție la lupta pentru pace în întreaga 
lume“.

Substratul tulburărilor din Guyana britanică

Æ Ci
După ultima statistică, cea mai 

populară echipă de fotbal din U.R.S.S. 
este Spartak-Moscova, Ia care joacă 
Igor Neto, unul din cel mai buni 
mijlocași din lume. La meciurile e- 
chipei Spartak asistă în medie (pe du
rata campionatului) 55 000 de specta
tori. Dinamo-Moscova ocupă locul 
doi, cu 53 000 de spectatori.

★
26 de ani a trebuit să aștepte 

pentru a fi realizat, proiectul „Cupei 
Europei” la atletism. Din 1937, cînd 
un reprezentant al federației maghia
re de atletism a făcut această propu
nere, ea a fost pusă pe tapet la fie
care congres ai Comitetului european. 
De-abia anul acesta, membrii acestui 
comitet s-au decis să aprobe organi
zarea „Cupei”.

Ultimul antrenament al jucători
lor de Ia Feyenoord, înaintea meciu
lui cu Benfica Lisabona (semiiinalele 
„Cupei campionilor europeni”), a iosl 
făcut Ia... cinematograf. Fotbaliștii o- 
landezi au asistat la filmul (rulat cu 
încetinitorul), în care adversarii lor 
întîlneau pe Real Madrid. Rezultatul 
a lost că, a doua zi, olandezii n-au 
primit nici uu gol, dar nici n-au reușii 
să înscrie.

A
în ultima vreme, stadionul Wanlt- 

doif din Berna a fost în repetate rîn- 
duri invadat de spectatori, care își 
manifestau astfel nemulțumirea față 
de deciziile arbitrilor. Se pare că pe 
viitor aceste scene nu se vor mal re
peta, deoarece federația elvețiană a 
luat măsuri drastice, printre care și a- 
ceea de a posta cîini-polițiști în ju
rul pistei care înconjoară terenul...

De curînd au avut loc tulburări la 
Georgetown, capitala Guyanei brita
nice. La ordinele unor lideri sindicali 
de dreapta, grupuri de huligani au 
atacat și incendiat magazine și lo
cuințe particulare de pe străzile o- 
rașului. Asemenea atacuri banditești 
ale huliganilor au avut loc nu o dată 
pe pămîntul Guyanei. Frecventa și 
amploarea lor sînt regizate de co
lonialiști. După cum se știe, Guyana 
britanică urmează să-și capele inde
pendența, iar tulburările sînt menite 
să furnizeze colonialiștilor pretexte 
pentru a amîna acordarea indepen
denței acestei țări.

Evoluția evenimentelor din ultimii 
ani a arătat că în Guyana britanică 
lupta populației pentru libertate și 
independență este în creștere și se 
maturizează. In 1953, sub presiunea 
maselor populare, Anglia a fost ne
voită să acorde Guyanei britanice o 
constituție pe bâza căreia s-au tinut 
primele alegeri. Ele au adus victoria 
Partidului Popular Progresist în 
frunte cu Cheddi Jagan. Programul 
partidului prevedea naționalizarea in
dustriei și înfăptuirea reformei agra
re, ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, îmbunătățirea asis
tenței medicale a populației, intro
ducerea învățămîntului gratuit. Dar 
cînd noul guvern a început să tra
ducă în viață aceste măsuri demo
cratice. colonialiștii au dezlănțuit un 
puternic atac împotriva lui cu 
scopul de a-1 răsturna. în Guyana 
britanică au fost trimise nave de 
război engleze, constituția a fost a- 
brogată, iar liderii partidului — a- 
restati și aruncați în închisoare. 
Cîrmuirea tării a fost preluată de

guvernatorul englez și de un consi
liu, format din cîteva persoane res
pinse în alegerile din 1953.

în 1957, după c.e ministerul bri
tanic al coloniilor a ajuns la con
cluzia că teusise să slăbească în
deajuns Partidul Popular Progresist, 
s-a organizat tinerea unor noi ale
geri. în ciuda tuturor greutăților în- 
tîmpinate, Partidul Popular Progre
sist, care continuă să revendice in
dependența, a obținut 18 din cele 24 
de locuri din parlament. Sub presiu
nea maselor a fost eliberat Cheddi 
Jagan, a cărui popularitate crescu
se și mai mult în urma prigonirii lui 
de către autoritățile britanice.

In 1981 a avut loc a treia victo
rie consecutivă a Partidului Popular 
Progresist, care a obținut 20 din 
cele 35 de locuri în oarlamenl. Dar 
presiunile Londrei n-au încetat nici 
o clipă, dimpotrivă, ele s-au inten
sificat. între altele, s-a recurs la 
serviciile unor agenti locali pentru 
provocarea de tulburări huliganice 
care s-au repetat. Nici anumite 
cercuri din S.U.A., în special cele le
gate de exploatarea bogățiilor mi
niere din Guyana britanică, nu 
văd cu ochi buni existenta quvernu- 
lui Jagan, care își propune să ob
țină lichidarea completă a urmări
lor colonialismului și întărirea su
veranității naționale.

Posibilitatea formării pe pămîntul 
Americii Latine a unui regim con
secvent democratic, a Unei „a doua 
Cube“, cum scriu ziarele occiden
tale, provoacă o adîncă neliniște 
în cercurile colonialiste atît de la 
Londra cit și de la Washington. Și

astfel. în februarie 1962, cu ajuto
rul celor două partide reacționare 
— „Forțele reunite", condus de mi
lionarul comprador d Aguiar. și 
Congresul national popular, condus 
de Fo’bes Burnham, de asemenea 
în slujba reactiunii — colonialiștii 
au organizat o provocare de mare 
amploare urmărind un scop precis : 
Jagan și guvernul său să demisio
neze, fie chiar șj cu prețul unor 
vărsări de singe, pentru a se ctea 
astfel impresia că Guyana n-ar fi 
coaptă încă pentru dobîndirea in
dependenței. Dar răsunetul interna
tional al acestor evenimente a fost 
extrem d0 defavorabil adversari
lor aco.dării Independențe) Guyanei 
britanice indignarea opiniei publice 
a determinat autoritățile enqleze să 
ia măsuri pentru încetarea acțiu
nilor huliganice.

în toamna anului trecut, în urma 
intervenției Organizației Națiunilor 
Unite, a avut loc la Londra o con
ferință în problema acordării inde
pendentei Guyanei britanice. Și de 
data aceasta, sub pretextul luptelor 
interne d<n această tară, colonia
liștii au torpilat conferința, nefixînd 
nici un »ermen pentru reluarea tra
tativelor.

în prezent autoritățile engleze, 
sprtjtniie de cercurile reacționare 
din S.U A., nici nu se qîndesc să 
treacă la recunoașterea dreptului 
inalienabil a) poporului din Guyana 
la independentă. Dar, în actualele 
condiții internaționale, lupta de eli
berare a populației din Guyana 
britanică este de neînvins,

I. ALEXANDRESCU
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Delegația R. P. Romine la cea de-a V-a ședință 
a Comitetului Executiv al CA ER. a sosit la Moscova

SITUAȚIA DIN LAOS
® Tratativele din Valea Ulcioarelor ® Declarația 

prințului Sufanuvong
VIENTIANE 16 (Agerpres). — în 

seara de 15 aprilie s-au înapoiat la 
Vientiane venind din Valea Ulcioa
relor, Avtar Singh, președintele Co
misiei Internaționale de Suprave
ghere și Control în Laos, ceilalți 
membri ai Comisiei, precum și am
basadorii U.R.S.S. și Angliei la Vien
tiane. în Valea Ulcioarelor s-au a- 
flat de asemenea primul ministru al 
Laosului, prințul Suvanna Fumma, 
vicepreședintele guvernului național 
de coaliție și președinte al Comite
tului Central al Partidului Neo Lao 
Haksat, prințul Sufanuvong și mi
nistrul de interne Fongsavang. Cu 
acest prilej la Khang-Khai a avut 
loc o conferință la care au partici
pat și reprezentanți ai comanda
mentelor diverselor unități militare 
din regiune în cursul căreia a avut 
loc un schimb de păreri asupra nor
malizării situației din Valea Ulcioa
relor.

în cadrul trupelor neutraliste din 
Valea Ulcioarelor au apărut în ul
tima vreme serioase disensiuni ca 
urmare a acțiunilor unor ofițeri 
corupți și a unor agenți strecurați 
de gruparea reacționară proameri- 
cană. împotriva ofițerilor și solda
ților trupelor neutraliste care s-au 
pronunțat cu hotărîre pentru men
ținerea alianței tuturor forțelor pa
triotice au fost luate măsuri repre
sive. Colonelul Deuan, în jurul că
ruia s-au grupat trupele credin
cioase unității forțelor patriotice în 
rîndurile neutraliștilor, a declarat 
ziariștilor că generalul Kong Le și 
anturajul său sînt răspunzători pen
tru situația care s-a creat în rîndul 
trupelor neutraliste.

Conflictul între cele două trac
țiuni s-a transformat în ciocniri 
militare care au pus în primejdie 
pacea din Laos. în cursul ciocniri
lor, elementele reacționare din rîn
dul forțelor neutraliste au făcut a-

pel la întăriri militare din partea 
grupării de la Savannaket. Apariția 
în Valea Ulcioarelor a ofițerilor și 
soldaților acestei grupări proameri- 
cane a agravat și mai mult situa
ția. Reprezentantul Comandamentu
lui forțelor Patet Lao, generalul 
Sinkapo, a declarat coresponden
tului agenției TASS că „încercarea 
generalului Kong Le de a recurge 
la ajutorul militar al grupării lui 
Nosavan generează consecințe peri
culoase“.

în timpul tratativelor din Valea 
Ulcioarelor s-a realizat un acord 
pentru încetarea focului. Cu toate 
acestea, la 16 aprilie în Valea Ul
cioarelor s-au înregistrat, potrivit 
relatărilor agenției Reuter, noi cioc
niri între cele două fracțiuni ale 
trupelor neutraliste.

Observatorii apreciază că vor fi 
necesare noi tratative pentru ca si
tuația din Valea Ulcioarelor să se 
normalizeze.

★
XIENG KUANG 16 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Patet Lao“ 
a transmis declarația prințului Su- 
fanuvong, vicepreședinte aï guver
nului național de coaliție și pre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, cu pri
lejul anului nou laoțian. în decla
rația sa prințul Sufanuvong cheamă 
întregul popor laoțian să se ridice 
în apărarea guvernului de coaliție, 
a politicii de pace și neutralitate. 
Reamintind succesele obținute de 
poporul laoțian în lupta sa pentru 
un Laos neutru și iubitor de pace, 
prințul Sufanuvong a subliniat că 
în calea aplicării politicii elaborate 
de guvernul național de coaliție mai 
există numeroase dificultăți și ob
stacole.

ACȚIUNI PENTRU PACE ȘI DEZARMARE
HAGA 16 (Agerpres). — La 15 a- 

prilie s-a desfășurat la Haga marșul 
tradițional al pacifiștilor olandezi 
pentru apărarea păcii. Participanții 
la marș s-au adunat la Haga, ve
nind din întreaga (ară. Ei au ma
nifestat sub o ploaie torențială, pur- 
tînd pancarte cu lozinci : „Pace“, 
„Război — războiului“, „Pentru o 
Olandă liberă de arma atomică“, 
„Nici o experiență cu arma nu
cleară“.

Marșul s-a încheiat printr-un mare 
miting în parcul orașului. Cei care 
au luat cuvîntul au cerut partici- 
panților la miting să intensifice 
lupta activă pentru pace.

OSLO 16 (Agerpres). — Cu tot 
timpul nefavorabil peste 1 000 de 
norvegieni participanți la marșul 
pentru interzicerea armei atomice 
s-au adunat la 15 aprilie 
centrală din Oslo pentru

în piaf a 
a-și ex-

prima protestul hotărît împotriva 
planurilor de pregătire a unui 
război nuclear. La mitingul care a 
avut loc în piața Nansen au rostit 
cuvtntări și chemări la luptă împo
triva primejdiei războiului nuclear 
conducătorul marșului, Tur Lindal, 
reverendul Liv Kliuge, scriitorul 
danez Karl Samberg și alte per
soane.

NEW YORK 16 (Agerpres). — Or
ganizațiile din Statele Unite care 
luptă pentru apărarea păcii desfă
șoară o campanie pentru strîngerea 
de semnături pe o petiție care cere 
președintelui Kennedy să acționeze 
pentru încheierea unui tratat cu pri
vire la interzicerea experiențelor nu
cleare.

In petiție se arată că un aseme
nea tratat va fi vestitorul unor ac
țiuni mai importante în domeniul 
dezarmării.

Un exemplu de coexistentă pașnică
Interviul lui Urho Kekkonen

HELSINKI 16 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui „Apu“, președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a declarat că neu
tralitatea Finlandei, consolidată cu 
ajutorul tratatului de prietenie cu 
Uniunea Sovietică, a creat condiții 
stabile și în același timp a consti
tuit un factor important în trans
formarea întregii Europe nordice 
într-o zonă de dezvoltare pașnică. 
Coexistența pașnică, a adăugat pre
ședintele, presupune tocmai aseme
nea relații bune ca acelea care 
există între Finlanda și Uniunea So
vietică.

Răspunzînd la o întrebare referi

toare la rolul și posibilitatea po
poarelor mici de a contribui la des
tinderea încordării internaționale și 
la menținerea păcii în întreaga lume, 
președintele a declarat : în prezent 
există un mare număr de state neu
tre care pot promova o politică in
dependentă și, după părerea mea, în 
ultimul timp au crescut considera
bil posibilitățile lor de a activa în 
favoarea destinderii încordării in
ternaționale.

Fidel Castro va (ace 
o vizită în U. R. S. S,

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Primul ministru al 
guvernului revoluționar al Cubei, Fi
del Castro Ruz, a acceptat invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, de a face 
o vizită prietenească -în Uniunea So
vietică în anul 1963 și de a cunoaște 
realizările și succesele poporului 
sovietic.

în timpul apropiatei, vizite urmea
ză să fie discutate probleme referi
toare la consolidarea continuă a 
prieteniei dintre Republica Cuba și 
U.R.S.S., precum și să se facă un 
schimb de păreri asupra altor pro
bleme prezcntînd interes general.

Data vizitei lui Fidel Castro va fi 
stabilită de comun acord între gu
vernele U.R.S.S. și Republicii Cuba.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
16 aprilie a sosit la Moscova dele
gația R. P. Romîne condusă de to
varășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M-R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul R. P. Romîne în Comitetul 
Executiv al C.A.E.R., pentru a lua 
parte la cea de-a V-a ședință a Co-

mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Delegația a fost întîmpinată de 
M. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale.

Au lost de față, de asemenea, N. 
Guină, ambasadorul R. P. Romine 
la Moscova, și membrii ambasadei.

Conf er inf a Uniunii interparlamentare

Cu prilejul Zilei 
libertății Africii

ADDIS-ABEBA 16 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare radiodifuzată, rosti
tă la 15 aprilie cu prilejul Zilei li
bertății Africii, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I, a vorbit despre 
succesele mișcării de eliberare na
țională a popoarelor africane. El a 
subliniat că de la prima conferință 
a statelor africane independente, 
care a avut loc la Accra în 1958, si
tuația de pe continentul african s-a 
schimbat fundamental.

Miting de protest în Vietnamul de sud împotriva represiunilor diemiste.
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a Departamentului de Stat

NEW YORK 16 (Agerpres). — La 
New York a devenit cunoscută decla
rația făcută de liderul contrarevoluțio
narilor cubani aflați în S.U.A., Miro 
Cardona, în care acesta îl acuză pe 
președintele Kennedy de „încălcarea 
promisiunilor și acordurilor cu privire 
la o nouă invazie în Cuba“. După cum 
relatează ziarul „New York Times“, 
Cardona afirmă în declarația sa că „la 
20 aprilie 1961 — adică în ziua cînd a 
eșuat invazia în Cuba — președintele a 
semnat personal un acord în care se 
prevedea o nouă invazie în Cuba”.

In legătură cu aceasta, Departamen
tul de Stat a dat publicității o declara
ție în care dezminte afirmațiile făcute 
de Miro Cardona și le califică „drept 
o denaturare grosolană a politicii gu
vernului S.U.A.“. „Guvernul S.U.A., de
clară Departamentul de Stat, nu inten
ționează în actualele condiții să intre 
în „alianțe“ sau să participera acțiuni 
care ar obliga Statele Unite să ducă în 
prezent un război“.

Totodată însă, Departamentul de 
Stat subliniază că împărtășește întru 
totul „tendința fierbinte a emigranților 
cubani de a se înapoia în Cuba”.

Majorarea prețurilor
NEW YORK 16 (Agerpres). - 

După cum anunță agențiile occiden
tale de presă, „cea de-a doua criză 
a oțelului“ dezlănțuită ca urmare a 
majorării prețurilor la principalele 
produse din oțel de către societa
tea „Wheeling Steel Corp.", a luat 
o nouă turnură. încurajate de ati
tudinea „moderată și conciliatoa
re“ a președintelui Kennedy pe 
care acesta a adoptat-o cu prilejul 
conferinței sale de presă ținute la 
12 aprilie cînd a declarat că „nu se 
opune la unele ajustări ale prețu
rilor la produsele din oțel", o serie 
de societăți siderurgice americane 
au procedat pe rînd la majorări ale 
prețurilor produselor lor. Astfel, du
minică 14 aprilie, la cîteva zile după 
hotărîrea lui „Wheeling Steel”, o altă 
societate, „Lukens Steel“, a anunțat 
că va majora la rîndul ei prețurile 
la principalele sale produse din 
oțel. Acțiunea lui „Lukens“ a fost 
urmată a doua zi de hotărîri simi
lare ale societăților „Pittsburgh 
Steel* și „Republic Steel".

Aceste acțiuni și îndeosebi hotă
rîrea lui „Republic Steel Corp”, cea 
de-a 3-a importantă companie 
producătoare de oțel din S.U.A., a 
produs neliniște printre oficialită
țile de la Washington care se aș
teaptă la o reacție în lanț din par
tea celorlalte firme producătoare. 
Senatorul democrat Paul Douglas, 
președintele Comitetului unit al Se
natului și Camerei Reprezentanți-

la oțel în §. U. A.
lor, a anunțat că va deschide o an
chetă în cursul căreia vor fi au- 
diați reprezentanți ai cercurilor si
derurgice, în legătură cu proble
mele legate de prețurile, profiturile 
și producția industriei siderurgice. 
Or, după cum apreciază agenția 
France Presse, este puțin probabil 
ca conducătorii industriei siderur- 
gice 
astfel

De 
mate 
îngrijorarea că această acțiune va 
duce la scăderea comenzilor către 
industria siderurgică americană 
prin recurgerea de către celelalte 
industrii la produsele străine, în 
special cele vest-germane și japo
neze. în aceste cercuri, scrie agen
ția France Presse, se pune accentul 
asupra faptului că în ultimii cinci 
ani cererea de oțel în S-U.A. a ră
mas neschimbată, fixîndu-se la un 
nivel constant mult inferior capaci
tății de producție. în aceste con
diții industria are nevoie de a-și 
lărgi debușeele și nu să-și majoreze 
prețurile”, arată agenția.

în schimb, reacția bursei con
tinuă să fie favorabilă. Acțiunile 
tuturor societăților producătoare 
de oțel sînt în creștere.

LAUSANNE 16 (Agerpres). — La 
16 aprilie s-a deschis la Lausanne 
conferința de primăvară a Uniunii 
interparlamentare. Conferința a fost 
deschisă de Ranieri Manzzili, pre
ședintele Camerei deputaților din 
Brazilia, președinte al Consiliului 
Uniunii interparlamentare.

La conferință s-au întrunit circa 
320 de delegați, reprezentînd grupu
rile parlamentare din 40 de țări, care 
vor discuta principalele probleme 
ale activității grupurilor parlamen
tare și a Uniunii interparlamentare, 
printre care eficiența acțiunilor 
O.N.U. în vederea menținerii păcii 
și securității internaționale, crearea 
de zone, denuclearizate, ca etapă a 
dezarmării generale și totale, egali
tatea între state în problemele co
laborării economice internaționale, 
discriminarea rasială etc.

Imediat după ședința de deschi
dere au început lucrările în comi
sii. în ședința comisiei pentru stu
diul problemelor politice, securită
ții internaționale și dezarmării, la 
dezbaterea punctului intitulat „Mij
loace pentru întărirea eficacității 
O.N.U. în acțiunea sa de menținere 
a păcii și securității“, a luat cuvîntul 
Mihail Ralea, președintele Comite-

tului de conducere a grupului par
lamentar romîn. în comisia pentru 
studiul problemelor culturale, din 
partea grupului romîn din Uniunea 
interparlamentară a vorbit Stanciu 
Stoian.

Constituirea grupului parlamentar 
de prietenie greco-romîn

ATENA 16 Corespondentul Ager- 
preș Al. Gheorghiu transmite :

La Atena s-a anunțat oficial de că
tre Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei, constituirea grupului par
lamentar de prietenie greco-romîn 
compus din 40 de deputați. în șe
dința de constituire a grupului par
lamentar a rost aleasă următoarea 
conducere : președinte — Stavros 
Kostopulos (Uniunea de centru), 
vicepreședinți — G. Mavros (Uni
unea de centru), Th. Kapsalis. (Par
tidul progresist) și N. Kitsikis 
(E.D.A.). Consilieri : acad. Athana- 
siadis-Novas, N. Exarchos, prof, 
universitar A. Rusopulos, A. Kokke- 
vis, E. Zannis, E. Savopulos. Secre
tar — I. Tsuderos. Grupul parla
mentar a adoptat un statut în care 
se arată că scopul său este strîn
gerea relațiilor în toate domeniile 
dintre cele două țări și în special 
între parlamentele acestora. Sediul 
grupului parlamentar greco-romîn 
este la Atena zși se va întruni în 
palatul parlamentului.

Pe banca acuzaților
să răspundă favorabil unei 
de anchete.
asemenea, în cercurile infor- 
de la Casa Albă se exprimă

Agenția France Presse 
anunță că Consiliul de 
Securitate va examina as
tăzi recenta agresiune por
tugheză împotriva Sene
galului.

Ce a determinat convo
carea Consiliului de Secu
ritate? La 9 aprilie, patru 
avioane militare portu
gheze au bombardat sa
tul senegalez Boumack. In 
urma acestui act fățiș de 
agresiune, guvernul Sene
galului a ținut o ședință 
specială în care s-a anali
zat situația creată. Pre
ședintele Senegalului, Leo
pold Senghor, a adresat o 
telegramă Consiliului de 
Securitate în care a pro
testat împotriva repetate

$e la Plaÿa Gîwhi
Se împlinesc astăzi doi ani de la 

invazia din 17 aprilie 1961 a bande
lor contrarevoluționare împotriva 
Cubei. Sînt vii în amintirea tuturor 
evenimentele de atunci.

Peste împrejurimile mlăștinoase 
de la Playa Giron se așternuse li
niștea nopții. Locuitorii micii 
șezări de pe litoralul cuban 
odihneau după ziua de muncă. In
tr-un tîrziu, la ora 2 și 30 de 
nute, liniștea a fost curmată brusc 
de răpăitul unor salve de mitralie
ră și explozii de obuze. începuse in
vazia mercenarilor. Cuba trecea 
printr-o grea încercare.

Victoria revoluției cubane la în
ceputul anului 1959 și prefacerile ra
dicale care au avut loc de atunci în 
această țară au avut o însemnătate 
istorică în viața poporului cuban, a 
popoarelor continentului latino-a- 
merican. Revoluția din Cuba a fost 
o revoluție profund populară. într-o 
perioadă scurtă a fost înfăptuită o 
reformă agrară radicală, au fost na
ționalizate întreprinderile indus
triale și băncile, s-au înregistrat în
semnate succese în lichidarea anal
fabetismului și în dezvoltarea cultu
rii, întregul popor a dobîndit largi 
drepturi și libertăți democratice. 
Republica Cuba a pășit la con
struirea bazelor socialismului.

Realizările poporului cuban în 
făurirea unei vieți noi trezesc ura 
cercurilor reacționare din S.U.A., 
care nu vor să se împace cu ideea 
că mica insulă din Marea Caraibi
lor îndrăznește să trăiască și să se 
dezvolte independent. Aceste cercuri 
se tem de influența pe care o exer
cită asupra celorlalte popoare lati- 
no-americane exemplul Cubei libere.

Tocmai de aceea, din prima zi 
după victoria revoluției, forțele 
reacționare din S.U.A. nu s-au dat 
înapoi de la nimic pentru a stăvili 
dezvoltarea revoluționară în Cuba. 
Ele au rupt relațiile diplomatice cu 
Cuba, au instituit blocada economi
că asupra Cubei.

Invazia din 17 aprilie 1961 a ban
delor de contrarevoluționari cu
bani, finanțați cu dolari și organi
zați pe pămîntul SU.A., a consti
tuit o verigă din lanțul numeroase
lor acțiuni anticubane. Ea urmărea 
să smulgă poporului cuban liberta
tea cîștigată cu prețul atîtor jertfe, 
să restabilească pe insulă domina
ția monopolurilor nord-americane. 

în fața primejdiei, întregul popor

a- 
se

mi-

cauzei

cuban s-a ridicat ca un singur om 
la luptă pentru apărarea patriei, a 
cuceririlor revoluționare. O mărea
ță mișcare de solidaritate cu cauza 
dreaptă a Cubei a luat naștere în 
lumea întreagă. Lozinca : „Jos mîi- 
nile de pe Cuba!” a făcut încon
jurul întregului continent latino- 
american și al globului pămîntesc, 
fiind scandată de milioane de oa
meni la mitinguri și manifestații 
de protest. în țara noastră, oamenii 
muncii și-au exprimat cu hotărîre 
solidaritatea frățească cu poporul 
cuban. Luările de poziție ale Uniu
nii Sovietice, ale țarii noastre, ale 
tuturor statelor socialiste, care au 
condamnat invazia împotriva Cubei 
ca pe o sfidare la adresa libertății 
popoarelor, au constituit un serios 
avertisment dat agresorilor.

însuflețiți de conștiința
drepte pentru care luptă, de solida
ritatea puternicului lagăr —’’ 

a tuturor popoarelor, 
ostașii armatei revoluționare și 
ai miliției populare au dat dovadă 
de un eroism înflăcărat. în numai 
72 de ore, bandele de contrarevolu
ționari au fost azvîrlite în mlaști
nile de la Playa Giron, încercuite și 
zdrobite. O mare cantitate de ar
mament a fost capturată și peste 
1 200 de mercenari au fost făcuți 
prizonieri. Este interesant cine au 
fost „los gusanos” (viermii) — cum 
i-a denumit poporul cuban pe mer
cenari. Opt 'sute dintre ei făceau 
parte din familii de bogătași, prin
tre care unele posedau mari latifun
dii, întreprinderi industriale, bănci, 
mine; 125 erau foști militari din ar
mata lui Batista, iar o parte fuse
seră recrutați din rîndurile crimi
nalilor de drept comun. Această 
arată cît se poate de clar cine 
erau „patrioții" cubani debarcați 
acum doi ani Ia Playa Giron, aceeași 
care și astăzi se dedau la atacuri 
împotriva Cubei libere: cei mai în
verșunați dușmani ai poporului cu
ban, exploatatorii de ieri, vătafii 
monopolurilor.

Zdrobindu-i pe intervenționiști la 
Playa Giron, poporul cuban și-a de
monstrat eroismul, încrederea ne
strămutată în idealurile înscrise pe 
steagul revoluției, atașamentul față 
de patria socialistă și față de gu
vernul revoluționar. Respingerea 
invaziei a constituit un eșec rușinos 
al politicii „de pe poziții de forță“. 
A reieșit clar că în condițiile noi de

list și
socia-

le arena internațională, în condițiile 
existenței sistemului mondial socia
list, popoarele care și-au dobîndit 
independența și libertatea pot lupta 
cu succes pentru apărarea lor.

Dar, în loc de a trage concluzii 
din lecția primită în primăvara lui 
1961 la Playa Giron, cercurile impe
rialiste au perseverat pe aceeași 
cale falimentară, urzind noi acțiuni 
împotriva suveranității și indepen
denței Cubei. Ca urmare a acestor 
acțiuni, în toamna anului 1962, în 
Marea Caraibilor s-a creat o situație 
extrem de primejdioasă, omenirea 
fiind adusă la un pas de un război 
mondial termonuclear. în acele 
momente grave pentru destinele 
păcii, acțiunile hotărîte ale Uniunii 
Sovietice, ale celorlalte țări socia
liste, lupta poporului cuban și soli
daritatea manifestată față de el de 
toate țările și popoarele iubitoare 
de pace au dus la înlăturarea cri
zei acute din Marea Caraibilor în 
interesul păcii, fiind totodată apă
rate independența Cubei socialiste 
și cuceririle ei revoluționare.

Poporul cuban, sub conducerea 
Partidului Unic al Revoluției So
cialiste, a guvernului său revoluțio
nar, în frunte cu Fidel Castro, des
fășoară cu calm și hotărîre con
strucția pașnică, obținînd noi suc
cese pe calea socialismului. Fiecare 
realizare a sa umple de bucurie ini
mile prietenilor de pretutindeni. 
Republica Populară Romînă este le
gată de Cuba prin firele unei prie
tenii trainice, ale colaborării fră
țești economice și culturale.

Dușmanii Cubei n-au încetat însă 
să uneltească. Din nou bande de 
mercenari sînt instruite la baze mi
litare secrete din Nicaragua, Gua
temala și alte țări ale Americii 
Centrale. în Florida, la Miami, se 
înjghebează batalioane pentru pre
gătirea de noi agresiuni, bande 
înarmate au săvîrșit atacuri împo
triva teritoriului cuban, iar anumiți 
congresmeni americani țin isonul 
căpeteniilor emigranților contrare
voluționari, încurajîndu-i, incitîndu-i 
și făcînd în comun planuri de agre
siune împotriva Cubei.

Preocupat de munca sa pașnică, 
poporul cuban urmărește în același 
timp cu vigilență uneltirile dușma
nilor. Alături de el se află toate po
poarele iubitoare de pace. Cauza 
dreaptă a Cubei libere, socialiste 
este invincibilă !

V. OROS

Vizita lui Merchant
la Haga

16 (Agerpres). — După cum 
agenția United Press Intema-
15 aprilie a sosit la Haga Li-

HAGA 
transmite 
tional, la 
vingston Merchant, trimisul special al 
președintelui Kennedy pentru tratative 
privind crearea forței nucleare a 
N.A.T.O.

în cursul vizitei sale în Olanda, Mer
chant va duce tratative cu primul mi
nistru Jan de Quay, H. Luns, ministrul 
afacerilor externe, și cu J. Visser, minis
trul de război al Olandei.

Referindu-se la surse politice bine in
formate, agenția United Press Interna
tional arată că „este puțin probabil ca 
în cursul tratativelor pe care le va duce 
cu Livingston Merchant, guvernul olan
dez să fie dispus să facă anumite pro
misiuni, ținînd seama că la 15 mai ur
mează să aibă loc alegeri parlamentare“.
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grup de participant Ia oBogota (Columbia). Poliția arestează un 
demonstrație împotriva politicii guvernamentale.

TRIPOLI. Potrivit amendamentelor 
la constituția Libiei aprobate de 
parlament, această țară va deveni un 
stat centralizat și va fi împărțit în ra
ioane administrative în locul celor trei 
provincii existente : Tripolitania, Ci- 
renaika și Fezzan. în țară se menține 
sistemul parlamentar, membrii senatu
lui fiind numiți de rege. Femeile vor 
avea dreptul la vot în alegerile pen
tru Camera deputaților.

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat a confirmat că la Londra au loc 
tratative în legătură 
cu hotărîrea gu
vernelor S.U.A. și 
Angliei de a construi 
în comun o bază ex
perimentală pentru 
rachete în insulele 
Bahamas. Baza va 
costa 100 de milioane de dolari și va 
fi amplasată pe insula Andros.

STOCKHOLM. La Göteborg și-a 
încheiat lucrările Congresul al XXVI- 
lea al Uniunii Tineretului Democrat 
din Suedia. Programul adoptat pre
vede cerințe concrete în apărarea 
drepturilor sociale ale tineretului din 
Suedia.

PARIS. De cîteva săptămîni sub
unități ale Bundeswehrului sînt ins
truite la una din taberele militare din 
Franța — în localitatea La Courtine 
(departamentul Correze). Aceasta pro
voacă o nemulțumire profundă în rîn
durile populației din departamentul 
Correze unde a fost înființat un comi-

tor acte agresive ale Por
tugaliei și a cerut totodată 
să se ia în discuție acea
stă problemă.

Trupele portugheze, care 
încearcă să înăbușe lupta 
pentru independență a 
patrioților din Guineea 
portugheză, operează, mai 
ales în nordul țării, în a- 
propiere de granița cu 
Senegalul.. Din această 
cauză, în repetate rîhduri, 
sub pretextul „urmăririi 
dezertorilor“, unități por
tugheze trec granița Se
negalului. Astfel, la sfir- 
șitul anului trecut, o uni
tate colonială portugheză 
a ocupat timp, de cinci 
zile un sat senegalez din 
apropierea frontierei. A 
urmat apoi repetarea rai-

durilor unor avioane por
tugheze deasupra terito
riului acestei țări. Tot din 
această cauză, în august 
1961, Senegalul a rupt re
lațiile diplomatice cu Por
tugalia.

Acțiunile agresive ale co
lonialiștilor portughezi îm
potriva Senegalului, strîns 
legate de războaiele lor 
coloniale din Angola, Mo- 
zdmbic și Guineea portu
gheză, constituie o perma
nentă sursă de încordare 
în Africa. Iată încă un 
motiv pentru care înfăp
tuirea Declarației cu pri
vire la acordarea inde
pendenței popoarelor și 
țărilor coloniale este a 
sarcină urgentă.

A. B.

In jurul succesiunii 
lui Adenauer
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BONN 16 (Agerpres). — Von Bren
tano, președintele fracțiunii U.C.D.- 
U.C.S. din Bundestag, a conferit la 14 
aprilie cu Adenauer, care se află la 
odihnă la Cadenabbia (Italia). Misiunea 
lui von Brentano este considerată la 
Bonn ca una din ultimele etape ale 
campaniei în' vederea găsirii succesoru
lui lui Adenauer. La mijlocul lunii mai 
vor avea loc alegeri în Landtagul Saxo- 
niei inferioare, iar tărăgănarea căutării 
unui succesor amenință să diminueze 
și mai mult prestigiul U.C.D.-.U.C.S., 
și așa scăzut în rîndurile alegătorilor. 
Pierderea suferită de acest partid în re
centele alegeri din landul Renania-Pa- 
latinat constituie un avertisment destul 
dé serios.

După întoarcerea lui Brentano din 
Cadenabbia, problema succesorului la 
postul de cancelar va fi discutată din 
nou de conducerea fracțiunii U.C.D.- 
U.C.S.

tet de luptă împotriva staționării uni
tăților vest-germane și împotriva pla
nurilor care prevăd extinderea teritoriu
lui taberei.

NAIROBI. Partidul Uniunea Na
țională Africană clin Kenya (K.A.N.U.) 
— cel mai mare partid din acest te
ritoriu — a dat publicității o declara
ție în care se pronunță pentru promo
varea unei politici de neaderare la 
blocuri după obținerea independenței. 
In cazul în care va deveni partid 
guvernămînt, partidul K.A.N.U. nu

ele 
va

Grünewald. Manevrele vor continua 
pînă la 19 aprilie.

SANAA. După cum a transmis postul 
de radio Sanaa, la 15 aprilie, cu prilejul 
proclamării primei constituții a R. A. 
Yemen și al instituirii Consiliului su
prem al șefilor de triburi yemenite, la 
Sanaa a avut loc o paradă militară. 
Abdallah As Sallal, președintele R. A. 
Yemen, a deschis prima sesiune a Con
siliului suprem al șefilor de triburi ye
menite.

mai permite existența pe teritoriul 
Kenyei a bazelor militare străine. Gu
vernul va promova o politică de cola- 

• borare între țările din Africa de est ca 
un pas spre stabilirea unei largi cola
borări între toate statele africane.

BERLINUL OCCIDENTAL. La 
aprilie în Berlinul occidental 
început manevre ale trupelor ame
ricane. Ziarul „B. Z." scrie că la 
manevre participă 4 000 de soldați. 
Ei vor folosi tancuri, mașini blin
date de transport și elicoptere. In 
primul stadiu manevrele se vor des
fășura în perimetrul cartierelor de 
locuit ale orașului, apoi în regiunea

16
au

TOKIO. La 17 aprilie se desfășoară în 
Japonia prima etapă a alegerilor pen
tru organele autoguvernării locale cu 
care prilej vor fi aleși 16 guvernatori, 
doi primari (în orașele Osaka și Yoko
hama), 2 688 deputați în adunările pre- 
fecturale și 364 deputați în consiliile 
municipale din cinci orașe mari. La 30 
aprilie se va desfășura cea de-a doua 
etapă cînd vor fi aleși primarii celor
lalte orașe ale țării și deputății în adu
nările orășenești, comunale și sătești.

BUENOS AIRES. Echipajele a 350 
de nave fluviale particulare din Argen
tina au declarat la 15 aprilie o grevă de 
24 de ore. Lucrătorii de la televiziune

ou declarat de asemenea o grevă, ce- 
rînd majorarea salariilor. In provincii
le Tucuman și Santiago del Estero 
continuă greva învățătorilor de la șco
lile elementare. Greviștii cer să li se 
achite salariile restante. Datorită gre
vei, în provincia Tucuman 100 000 de 
elevi tiu frecventează școlile.

PARIS. Analizînd cifrele oficiale 
dale publicității în ultima vreme cu 
privire la situația economică în An. 
glia, corespondentul din Londra al 
ziarului economic francez „Les 

Echoe“ scrie : .,In
vestițiile in indus
trie au scăzut in 
cel de-al patrulea 
trimestru al anului 
1962 cu 75 mi- 

■ lioane de lire ster
line față de pe

rioada corespunzățoaire a anului 
precedent... Scăderea investițiilor în 
industrie și consecutiv a volumului 
de producție continuă tendința ge
nerală în întreg anul 1962, în care 
investițiile în industrie au scăzut cu 
aproape 200 milioane lire sterline 
față de anul 1961".

TOKIO. Primarul din Yokosuka — 
port pe care S.U.A. intenționează să-l 
transforme într-o bază pentru subma
rine atomice — s-a pronunțat împo
triva acestor planuri americane. El a 
declarat că este obligat să aibă grijă 
de securitatea vieții cetățenilor și în 
consecință el consideră indezirabilă 
staționarea submarinelor atomice ame
ricane la Yokosuka.
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