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purtătorii distincției „Fruntaș 
socialistă"

Schela Boldești, parcul de separatoare 700. Aici are loc separarea țițeiu
lui de gaze. în fotografie : Operatorul Nicolae Bădescu, șeful parcului, 
împreună cu pompaglul Nicolae Dobre execută extragerea dispozitivului 

de curățire a parafinei de pe conducte.
Foto : R. Costin

Locuințe pentru mineri

SPRE ADlNCUR!
CU TURBINA

de foraj din re- 
s-au obținut în ul- 

însemnate în 
extinderea tehnicii

în sectoarele 
giunea Ploiești 
timele luni realizări 
introducerea și 
noi, a procedeelor tehnologice a- 
vansate. Forajul cu turbina a deve
nit o metodă obișnuită de lucru 
pentru majoritatea brigăzilor de 
sondori, pe această cale obținîn- 
du-se viteze de avansare sporite, 
un preț de cost mai redus pe metrul 
forat. în primele 6 săptămîni din 
acest an, la întreprinderea de fo
raj Ploiești s-au săpat cu turbina 
69 la sută din totalul metrilor fo
rați. Există mai multă grijă pentru 
mecanizarea lucrărilor grele și care 
necesită un volum mare de muncă.

O experiență valoroasă în aplica
rea fprajului cu turbina au dobîn- 
dit sondorii din sectorul de foraj 
Liliești. în primăvara anului trecut, 
organizația de bază și conduce
rea tehnică din acest sector au 
studiat, cu ajutorul unui colectiv 
larg de tehnicieni și ingineri, mem
bri de partid și din activul fără de 
partid, posibilitățile existente pen
tru aplicarea forajului cu turbina la 
fiecare din sondele care urmau să 
fie săpate în perioada următoare.

Odată cu dezbaterea largă a con
cluziilor studiului întreprins, con
ducerea sectorului s-a îngrijit de 
crearea unor condiții optime pen
tru aplicarea tehnicii moderne, 
a metodelor avansate de lu
cru. Montajului instalațiilor i s-a 
acordat cea mai 
S-a avut în vedere în primul rînd 
ca la fiecare sondă 
instalații puternice, corespunzătoare 
forajului cu turbina. La sondele nu 
prea adinei, de 600—1 200 metri, 
Unde se utilizează de obicei utilaje 
ușoare, s-au adus unele îmbunătă- rilor. Cursurile de ridicare a califl- 
țiri în funcționarea instalațiilor 
pentru a se putea lucra cu turbina. 
La instalația tip S 25 s-a înlocuit 
pompa duplex cu alta triplex și s-a 
mărit diametrul încărcătorului pen
tru a se evita 
siune, iar la 
mai atașat o 
luat totodată 
îmbunătățirii 
portului de materiale, a aprovizionă
rii cu piese a brigăzilor etc.

Rezultatele ? în acest sector, vo
lumul forajului cu turbina a atins 
anul trecut 60 la sută din totalul 
metrilor săpați, iar în acest an — 
peste 82 la sută. Aproape toate son
dele au fost forate cu 2-6 zile mai 
înainte decît termenul planificat și 
cu economii de zeci de mii de lei 
față de prevederile devizelor de 
cheltuieli. Colectivul sectorului de 
foraj Liliești a realizat în cursul 
anului trecut economii suplimentare ! 
la prețul de cost în valoare de peste 
5 000 000 lei.

Deși în sectoarele de foraj din re
giunea Ploiești sînt în general con
diții asemănătoare de lucru, posi
bilitățile existente pentru extinde
rea metodelor avansate de lucru nu 
sînt folosite peste tot în suficientă 
măsură. Sectorul de foraj Berea, ra
ionul Buzău, este înzestrat cu 
instalații moderne de foraj — în cea 
mai mare parte de tipul 4 L D. 
Totuși metoda de foraj cu turbina 
nu este aplicată aici la toate son
dele programate. Din lipsă de con- i 
trol din partea conducerii sectoru
lui, unele montaje se execută cu 1 
întîrziere și cu deficiențe tehnice, 
ceea ce duce la opriri în timpul 
săpării sondelor, la greutăți în in
troducerea forajului cu turbina.

Regimul de foraj stabilit în docu
mentația tehnică nu este aplicat 
peste tot întocmai. Un exemplu re
cent ni-1 oferă sonda 101-Nicolești 
unde, datorită nerespectării regimu
lui stabilit, s-a format o așa-numită

„gaură cheie“, care a făcut impo
sibil forajul cu turbina. Pînă la 
urmă, garnitura de prăjini de fo
raj a fost prinsă în gaura de sondă 
și, întrucît nu a mai putut fi scoasă, 
a fost cimentată în loc de coloană. 
In asemenea condiții, sonda nu a 
fost săpată la timpul prevăzut, iar 
prețul de cost pe metru forat este 
cu mult mai mare față de plan. 
Asemenea situații s-au petrecut și 
la alte sonde. Organizațiile de 
partid vor trebui să analizeze temei
nic aceste deficiențe și, împreună cu 
conducerile sectoarelor, să ia mă
suri concrete pentru a le înlătura. 
Este necesar și un sprijin mai sub
stanțial din partea întreprinderii de 
foraj Ploiești în ce privește stabili
tatea cadrelor de conducere la 
sectorul Berea, îndrumarea tehnică- 
operativă, aprovizionarea la timp 
cu unele utilaje și materiale.

Forajul cu turbina a căpătat o 
extindere mai mare și în sectoarele 
Boldești și Moreni. Totuși în aceste 
sectoare există diferențe mari, de la 
sondă la sondă, de la o brigadă la 
alta. Unele brigăzi
sînt cele conduse de Gheorghe Mă- 
lureanu, Ion Ilie și Leonard Comi
șel, lucrează cu ajutorul turbinei a- 
proape la fiecare din sondele unde 
sînt repartizate. în schimb alte bri
găzi nu sînt ajutate să aplice a- 
ceastă metodă de lucru înaintată. 
Cu sprijinul organizațiilor de 
partid, sindicatele au datoria să se 
ocupe cu perseverență de răspîndi- 
rea experienței brigăzilor fruntașe, 
de îmbogățirea nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale ale son
dorilor, sondorilor-șefi și brigadie-

în localitățile miniere din 
carbonifer al Văii Jiului au 
lucrările pregătitoare în 
construirii unor mari ansambluri de 
locuințe moderne pentru mineri. La 
Vulcan vor fi ridicate 27 de blocuri 
totalizînd 1 576 de apartamente, 
din care 20 blocuri turn cu cîte 9 
etaje. La primele 3 blocuri se lu
crează la fundații și s-au pregătit 
cofrajele pentru glisare. Noul cartier 
„Aeroport" din Petroșeni se mărește 
cu încă 40 de blocuri cuprinzînd 
1440 de apartamente din care 440 
vor fi date anul acesta în folosință.

bazinul 
început 
vederea

„Stimate tovarășe. Biblioteca 
noastră este dornică să vă ajute, 
punîndu-vă la dispoziție cărți, bro
șuri și articole din reviste în spe
cialitatea dv., precum și alte lu
crări ; ea poate să alcătuiască liste 
de cărți sau să efectueze cercetări 
bibliografice în legătură cu temele 
care fac obiectul preocupărilor dv. 
Dacă doriți, în viitor, vă vom infor
ma cu regularitate despre cărțile 
noi apărute, în domeniul care vă 
interesează. Anexăm o primă ase
menea listă..."

„Cartea poștală bibliografică" — 
iată una dintre formele de legătură 
între Biblioteca Centrală de Stat și 
cititori. Asemenea cărți poștale au 
fost trimise pe adresa unor unități

de foraj, cum

mare atenție.

să se monteze

pierderile de pre- 
instalațiile T 50 s-a 

pompă triplex. S-au 
măsuri în vederea 

reparațiilor, a trans-

Pentru minerii din Petrila se vor 
construi 19 blocuri de cîte 4 și 9 eta
je care cuprind 1160 de apartamen
te din care 344 vor fi date anul a- 
cesta în folosință. La 5 din acestea, 
lucrările au și început. La Lupeni 
s-au turnat de curînd fundațiile la 
un bloc cu 9 etaje cuprinzînd 200 de 
apartamente; iar la alte două blocuri 
de cîte 32 de apartamente lucrările 
sînt mult avansate. Anul acesta, în 
Valea Jiului vor fi date în folosință 
1 700 de apartamente pentru care 
s-au asigurat aproape în întregime 
proiectele.

agricole socialiste pentru a cunoaște 
cărțile care îi interesează în mod 
deosebit pe specialiștii din agricul
tură. Inițiativa aceasta, preluată de 
Biblioteca regională București și de 
alte biblioteci, a favorizat infor
marea și deservirea unui mare nu
măr de cititori, care nu au posibi
litatea să vină des în sălile de lec
tură. Numai anul trecut, biblioteca 
a expediat, la cerere, colete de cărți 
și publicații pe adfesa à 500 de în
treprinderi, instituții, facultăți. Nu
mărul solicitanților crește mereu. 
Cei mai mulți dintre ei sînt specia
liști care lucrează în institute de 
cercetare și de proiectări, în uzine, 
cadre didactice universitare, 'stu- 
denți.

cării muncitorilor, inițiate în sectoa
rele de foraj, vor trebui organizate 
mai bine, îneît să cuprindă un 
număr mai mare de oameni.

Recent, brigada de foraj condusă 
de maistrul Victor Peneș, de la Li
liești, a terminat forajul sondei 419 
Drăgăneasa cu 7 zile mai devreme 
față de plan. Aplicînd forajul cu 
turbina de la 150 de metri și pînă 
la adîncimea finală, membrii bri
găzii au obținut o viteză de lucru 
cu 11,3 la sută mai mare față de 
plan și au realizat, prin reducerea 
prețului de cost pe metru săpat, o 
economie de 150 000 lei. Asemenea 
rezultate au dobîndit numeroase 
alte brigăzi de foraj din regiune.

în aplicarea metodelor noi de lu
cru este necesar să se aibă perma
nent în vedere eficacitatea lor eco
nomică. Spunem aceasta, întrucît 
sînt cazuri cînd conducerile sectoa
relor, preocupate de realizarea 
unui volum cît mai mare de metri 
forați, neglijează prețul de cost și 
calitatea lucrărilor. De altfel servi
ciile tehnice de la întreprinderea 
de foraj Ploiești și de la trusturile 
de petrol din Tîrgoviște și Ploiești 
nu au studiat pînă acum în nsod 
aprofundat eficiența economică a 
forajului cu turbina și nu au dat 
indicații corespunzătoare în această 
privință.

Practica a arătat că atunci cînd 
timpul de lucru și capacitatea 
instalațiilor nu sînt folosite rațio
nal, prețul de cost este încărcat din 
cauza așteptărilor pentru rezolvarea 
complicațiilor tehnice, pentru repa
rația agregatelor.

Gheorghe EHE 
adjunct al Comisiei economice 
a Comitetului regional P.M.R.

Ploiești

Nlcolae PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. III-a)

Spre ogoare
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Mai multe unități agricole socia
liste din regiunile Argeș, București, 
Crișana, Dobrogea, Oltenia etc. au 
primit recent un nou tip de mașină 
de împrăștiat îngrășăminte chimice 
prin centrifugare, produsă în serie 
de Uzinele de mașini agricole „Se
mănătoarea" din Capitală. Proiectul 
și prototipul noii mașini au fost 
realizate de către un colectiv de la 
întreprinderea de prototipuri de 
mașini agricole din București. Ea 
poate lucra în agregat cu orice tip 
de tractor prevăzut cu mecanism de 
suspendare în trei puncte.

Construcția acestei mașini pre
zintă multiple avantaje economice. 
Ea are o rază medie de lucru de 
13 m care îj asigură o productivita
te de 6—8 hectare pe oră în cazul 
folosirii îngrășămintelor granulate și 
cristalizate, iar la îngrășămintele 
sub formă de praf de 3,5—4 hectare 
pe oră. Datorită formei speciale a 
discului de împrăștiere, a unui me
canism vibrator, precum și adaptă
rii unei apărători, împrăștierea pe 
suprafața solului a îngrășămintelor 
granulate, cristalizate sau sub for
mă de praf se face în mod uniform 
și continuu, chiar și pe timp nefa
vorabil. Soluțiile constructive,

O ultimă revizie a mașinilor, înainte 
de a pleca spre ogoare.

glajele simple și gabaritul redus 
permit ca exploatarea mașinii să se 
efectueze în condiții optime de nu
mai doi oameni. In acest an se vor 
executa peste o mie de mașini de 
împrăștiat îngrășăminte chimice prin 
centrifugare. (Agerpres)

Simbolic, atelierul mecanică-reduc
toare de la Uzinele „Vulcan” din Ca
pitală a fost numit „inima uzinei". Și nu 
fără temei. Prin hala cea mare, peste 
care se revarsă molcom, ca un amurg de 
vară, lumina neonului, trece aproape în
treaga producție de înaltă tehnicitate. 
Iar oamenilor de aici, care muncesc la 
mașini și agregate moderne, li s-a dus 
faima de adevăraji „artiști" ai meseriei. 
Pe porțile acestui atelier, ies reductoare 
pentru unitățile de pompare, roți pentru 
pompele duplex-triplex și alte utilaje 
pentru industria petrolieră. Constituie un 
titlu de mîndrie pentru harnicul colectiv 
de aici faptul 
făurite 
țări.

Ieri, 
dicală 
plină zi de lucru. Oamenii 
să prețuiască vrednicia tovarășilor lor do 
muncă, a căror activitate creatoare des
fășurată în anul 1963 le-a adus distincția 
de fruntași în întrecerea socialistă. S-au 
auzit cuvinte de laudă pentru cei pe 
pieptul cărora a fost prinsă insigna. Fi
rește, oamenii s-au bucurat, au mulțumit 
pentru cinstire, adăugind însă că succe
sele dobîndite de ei și de întregul co
lectiv trebuie să însemne un și mai pu
ternic imbold spre noi realizări în în
trecerea socialistă, pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
Astfel, colectivul de muncă al atelierului 
își va aduce aportul la înfăptuirea sarci
nilor care stau în fața uzinei : de a ob
ține în 1964 o producție globală mai 
mare cu 19 la sută față de 1963, la pro
ducția marfă cu 13,5 la sută mai mare, 
iar productivitatea muncii să crească cu 5 
la sută. In procesul verbal al adunării 
au fost consemnate propuneri valoroasa 
menite să ducă la perfecționarea proce
sului de producție și tehnologiei de fa
bricație, la ridicarea calificării oamenilor, 
la continua îmbunătățire a calității.

Erau prezenți la adunare, printre cei
lalți muncitori, și lăcătușii din echipa 
condusă de Gheorghe Opran. Au aplau
dat ei, ce-i drept, pe fiecare dintre frun
tașii atelierului. Insignele de forma stelei 
rubinii au trecut din mînă în mînă. Cînd 
au auzit însă că echipa lor a primit titlul 
și diploma de echipă fruntașă în între
cerea socialistă pe anul 1963 au lăsat frîu 
liber bucuriei. Prin ochiul de geam ce

dă din sala adunării spre marea hală se 
zărește o inscripție : „Cinste lăcătușilor 
montori de la mecanică-reductoare, care 
în 1963 au realizat montajul a 930 de 
reductoare pentru unități do pompare, cu 
390 mai multe decît în 1962 ! Economiile 
la lubrefianți sînt de 48 000 lei, depășind 
angajamentul luat", lată așadar o pre
țioasă carte de vizită care a recomandat

că multe din produsele 
de el călătoresc peste mări ți

la ceasurile amiezii, grupa sin- 
a atelierului a avut sărbătoare în 

s-au adunat

cerif obligă. Na obligă să fim șl mal 
deparfa în primele 
pentru îndeplinirea 
întrecere.

— Fiecare dintre 
cărora li s-a înmînat distincția la atelie
rul mecanică-reducfoare, este un munci
tor destoinic, spunea tovarășul Ion 
Gheorghe, secretarul organizației de 
bază.

l-am cunoscut pe strungarul Eugeniu 
Uțan, care în 1963 a fost lună de lună 
evidențiat în întrecerea socialistă, înde- 
plinindu-și exemplar sarcinile de plan, șl 
pe rabotorul Constantin Ribu, permanent 
pildă pentru tovarășii mai tineri.

Succesele dobîndite de cei 830 de 
fruntași în întrecerea socialistă de la uzi
nele bucureștene „Vulcan” sînt un exem
plu însuflețitor pentru întregul colectiv, 
un imbold spre noi. izbînzi în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei.

rînduri ale bătăliei 
angajamentelor în

cei 77 de fruntași,

UM

echipa pentru cucerirea titlului de frun
tașă.

Cheia succeselor obținute a stat în 
mîna fiecăruia dintre membrii echipei, 
căci fiecare muncitor și-a pus la inimă 
angajamentele luate, considerîndu-le 
drept un cuvînt de onoare care trebuie 
respectat. Cînd unii dintre lăcătuși mai 
aveau greutăți la executarea lucrărilor, 
vecinul le sărea în ajutor. Ca între to
varăși. La cursurile de ridicarea calificării 
nu s-au mai înregistrat absențe și, drept 
urmare, săgeata pe graficul calității a 
suit mereu. S-a întărit ordinea și 
disciplina la locul de muncă. Șeful de 
echipă, ajutat de organizația de partid, 
de tehnicieni, s-a străduit să aducă toate 
schimburile la același nivel. Și a izbutit.

— Ce am obținut pînă acum este foar
te bine, arăta în cuvîntul său la adunare 
Nicolae Olteanu, distins și 
fruntaș. Trebuie să privim 
parte. Posibilitățile noastre 
mari. Titlul de fruntași pe

el cu titlul de 
însă mai de- 
sînt mult mai 
care l-am cu-

Ion MĂRGINEANU

★

cadrul unor adunări de grupe 
mii de oameni ai muncii din

Ieri, In 
sindicale, 
întreprinderile industriale din țară au a- 
nalizat rezultatele obținute în producție 
anul trecut, precum și în primele două 
luni ale anului în curs. Cu acest prilej 
au fost înmînate și insignele de „Fruntaș 
în întrecerea socialistă". In Capitală, a- 
semenea adunări au avut loc în secția 
de vagoane și atelierul de modelărie a 
Uzinelor „23 August", secțiile filetaj, e- 
lectrică, tras la rece, mecanică și repa
rații de la Uzinele „Republica", secția de 
tuburi precomprimate de la întreprinde
rea de prefabricate „Progresul", sectoa
rele de mătase și pluș de la „Țesătoriile 
reunite". La Șantierele navale Galați, 
Uzinele chimice și Fabrica de sticlă din 
Turda, Uzina de acid sulfuric și super- 
fosfați Năvodari și în 
din țară s-au înmînat 
și sute de insigne.

Aceste adunări au
prilej de răspîndire a experienței înain
tate, de descoperire a noi rezerve in
terne menite să contribuie la realizarea 
angajamentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

alte întreprinderi 
de asemenea zeci

constituit un bun

Cîțiva dintre muncitorii atelierului de mecanică reductoare al Uzinelor „Vulcan" din Capitală, cărora 11 s-a 
decernat titlul de fruntaș în întrecerea socialistă. De la stînga la dreapta : Ion Cangea, Eugeniu Uțan, 

Marin Crasan, Nicolae Olteanu, Nicolae Andrei, Gheorghe Opran și Constantin Rîbu.
Foto : Gh. Vințilă
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Ziarele din 29 august 1949 anun
țau : „S-au înființat alte 8 gospodă
rii colective". Cîteva dintre acestea, 
Roma (Botoșani), Păuleștl (Satu 
Mare), Biharia (Crișana) sînt bine 
cunoscute astăzi cititorilor. Sărbă
toarea Inaugurărilor se ținuse cu o 
zi înainte.

O asemenea sărbătoare și în ace
eași zi avusese loc șl în 
comuna Cenad, raionul Sînnico- 
lau-Mare, unde (scria „Scînteia") 
„118 familii de țărani săraci și mij
locași, romîni, sîrbi și maghiari, s-au 
unit în gospodăria agricolă colecti
vă pentru a-și făuri o viață nouă". 
Sub acest titlu articolul relata pe 
larg cum în acea zi, de 28 august, 
s-au adunat țărani din multe sate 
vecine să ia parte la sărbătoarea 
celor din Cenad. Era a doua gospo
dărie înființată prin acele părți după 
cea din Lenauheim, al cărei act de 
naștere fusese semnat în luna iunie.

Privit în ansamblu, Cenadul nu 
se număra printre comunele cele 
mai sărace. Cultivarea legumelor, în 
special a usturoiului șl cartofilor 
timpurii, apropierea de graniță care 
înlesnea comerțul de contrabandă 
etc., dusese la o îmbogățire rapidă 
a unei părți din locuitorii ei. O altă 
parte, și cea mai mare, fusese adusă 
la sapă de lemn. In 1946, la sindica
tul agricol erau înregistrați aproape 
trei sute de argați. Sistemul de ex
ploatare era atît de bine pus la 
punct îneît pînă șl slugile se aflau 
împărțite în trei categorii : „Slugă 
mică" de la vîrsta de doisprezece

la șaptesprezece ani, „slugă de mij
loc" de la șaptesprezece la două
zeci și „slugă mare" de la douăzeci 
pînă la patruzeci. Gheorghe Dehe- 
leanu, Pavel Șerban și Lazăr Bărăn- 
tlci trecuseră prin toate... gradele. 
Se sculau la două sau la trei dimi
neața și trudeau pe brînci pînă 
seara, la ceasurile zece-unspre- 
zece. Simbria ? „Dacă aș fi pus 
ban lîngă ban, timp de un an în
treg, abia mi-aș fi putut cumpăra 
o gloabă de. cal", ne spune 
tici.

In afară de afacerile ce se 
aci, Cenadul mai era 
și prin numărul cîrciumilor ; 
pe treizeci. în schimb, 
medical, casă de naștere sau cămin 
cultural nu se pomenea, așa cum 
nu exista nici lumină electrică.

Dezvoltarea și înflorirea Cenadului 
au mers mînă în mînă cu creșterea 
și întărirea gospodăriei colective. Fi
rește, și aci începutul a fost ca mai 
toate începuturile, adică în afară de 
pămînt (se adunaseră vreo șase sute 
de hectare) s-a pornit de la mai ni
mic. Trei viței, un trior, cîteva grape 
și pluguri. La acestea se adăugau 
o pereche de boi și 160 de cai. Că
tre sfîrșitul anului 1949 valoarea 
fondului de bază nu sărea peste 
140 000 de lei. După primul an de 
producție ea a crescut la ceva mai 
mult de 300 000 ; un început modest. 
Dar iată că pe la sfîrșitul lui 1951 
situația se prezenta cu totul altfel : 
570 de familii cu 2 450 ha teren. Să 
se fi produs vreun miracol? De fel. 
Fusese primul an cînd gospodăria

Bărăn-

făceau 
vestit 

aproa- 
dispensar

își dovedise, net, superioritatea față 
de sectorul individual, obținînd la 
hectarul de grîu peste 2 000 kg, în 
timp ce individualii, cu chiu cu vai, 
ajunseseră la vreo 900. Diferențe 
mari erau și Ia porumb. Fusese 
primul an cînd pe ogoarele colec
tivei lucrau 12 tractoare trimise de 
stat în ajutorul colectiviștilor.

Existau acum posibilități ca mer
sul gospodăriei să fie orientat 
în direcția cea mai potrivită cu 
condițiile locale. Firește, cultivarea 
cerealelor rămînea ]t>e primul plan. 
La usturoi și cartofi timpurii, de 
asemenea, nu renunțau colectiviștii 
fiind vorba atît de o tradiție 
delungată, cît și de 
tant mijloc de cîștig. 
aceasta nu se epuizau toate sur
sele care ar fi putut aduce ve
nituri. Urma să se deschidă unul 
din cele mai însemnate capitole 
fără de care gospodăria ar fi înain
tat cu încetineală : zootehnia. înce
putul, destul de modest, s-a făcut, 
tot în 1951, cumpărîndu-se 12 vaci 
și 14 scrofițe de prăsilă. în anul ur
mător s-au ridicat primele con
strucții zootehnice : un grajd pentru 
vaci și o maternitate. Gîndindu-te 
la acel început, parcă nu-ți vine să-ți 
crezi ochilor văzînd astăzi cele 
36 de construcții. Și cum bă
nățenii știu mai bine ca oricine 
că banii nu-i scoți din construcții, 
ci din ceea ce adăpostești în ele, nu 
s-au mulțumit să pună doar cărămi
dă peste cărămidă ; au căutat mai 
ales să înmulțească numărul de a- 
nimale fie prin prăsila proprie, fie 
prin cumpărări cu ajutorul creditelor 
obținute de la stat șl cu fonduri 
proprii. Așa au ajuns să aibă 
prezent 1 385 de bovine, din 
433 de vaci, 2 955 de porci din 
contractați pentru îngrășare, 
aproape 2 500 de oi. Iată cifre 
orice s-ar spune, impun respect 
pentru simțul gospodăresc al colec-

în- 
un impor- 

Dar prin

în 
care 
care, 
2 340, 
care,

tlviștllor din Cenad. încă o dovadă. 
De la inaugurare gospodăria avea 
două hectare cu piersici altoiți. Din 
fructele primului an de după înfiin
țarea colectivei nu s-a ales mare 
lucru ; cea mai mare parte fiind 
consumată „pe plan local’ însă tot 
au apucat să vîndă ceva, iar din a- 
cest „ceva" au constatat că le rămî- 
ne o sumă frumușică de bani. A- 
ceastă sumă de ce n-ar fi înzecit-o 
cu timpul ? Zis și făcut. Colectiviștii 
au plantat, în 1951, încă 5 ha. Și tot 
așa, în fiecare an, piersicii au cîști- 
gat teren pînă ce au ajuns să ocu
pe 38 de hectare. Dar ce e drept e 
drept, și colectiviștii cîștigă de pe 
urma lor. în 1959, an de mare rod, 
numai piersicile au adus peste 
1 500 000 lei. Livada va fi mărită în
trucît pe vechea albie a Mureșului 
se află un teren numai bun pentru 
creșterea acestor pomi gingași.

Ar fi greșit să se creadă că rezul
tatele din cei 15 ani de muncă în 
comun au fost obținute ușor. Multe 
greutăți 
crederii 
ba să 
tehnice moderne, să se dea atenție 
semințelor de înaltă productivitate, 
sau să se folosească mai din plin 
mașinile agricole. în 1959, Ion Rusu, 
care lucra în această gospodărie ca 
inginer agronom (în prezent este vi
cepreședinte al consiliului raional 
agricol Sînnicolau-Mare), a vrut să 
introducă, pentru prima dată, po
rumbul hibrid. Nu i-a fost deloc 
ușor. Colectiviștii găseau nenumă
rate motive să fie împotrivă. Cel 
mai mult se temeau de producții 
scăzute. Pînă la urmă, hibridul a ob
ținut cîștig de cauză ; la însămînță- 
rile din acel an s-a folosit numai 
asemenea sămînță. Rezultatul a în
trecut pînă și așteptările lui Rusu : 
fiecare hectar din cele 1 300 a dat 
cîte 3 900 kg boabe. Cam la fel s-a 
întîmplat și cu grîul. Ca să-și do
vedească dreptatea, inginerul a fo
losit, în 1960, doar pe 60 de hectare 
semințe de mare productivitate. Și 
ce dovadă mai bună decît cele 5 438

s-au ivit datorită neîn- 
unora cînd a fost vor- 
se aplice metode agro-

Gheorghe VLAD
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Politica partidului și statului nos
tru îndreptată spre creșterea conti
nuă a producției industriale și agri
cole, spre dezvoltarea proporțională 
a întregii economii naționale și re
partizarea rațională a forțelor de 
producție pe întinsul patriei are 
drept rezultat avîntul economic al 
tuturor regiunilor țării, iar înfăptui
rea revoluției culturale a determi
nat larga extindere a învățămîntu- 
lui de toate gradele, intensificarea 
cercetării științifice și a creației 
artistice, înflorirea vieții social-cul- 
turale la orașe și sate. Un a- 
semenea tablou de profunde trans
formări înfățișează și regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. O dată 
cu dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei, în anii puterii populare a 
luat un mare avînt învățămîntul. în 
regiune funcționează 823 școli de 
cultură generală, 37 școli profesio
nale și tehnice, s-au creat pentru 
prima dată institute de învățămînt 
superior — Institutul medico-farma- 
ceutic, Institutul pedagogic, Institu
tul de teatru. Organizarea învăță- 
mîntului de toate gradele în limbile 
romînă și maghiară constituie o vie 
expresie a politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru. Au fost înfiin
țate Baza de cercetări din Tg. Mureș a 
Academiei R.P. .Romîne, Teatrul de 
stat, cu secțiile romînă și maghiară, 
Filarmonica de stat, Ansamblul de 
cîntece și dansuri, filiale ale uniu
nilor de creații. La Tg. Mureș apar 
publicațiile „Igaz Sz6“, ,,Uj Eiet“, 
ziarele „Steaua roșie“ și „Vörös 
Zâszlô“, emite un studio de radio, 
în ultimii ani, numărul intelectua
lilor din regiune a crescut în mod 
considerabil ; ingineri sau cerce
tători, profesori sau medici, scrii
tori, artiști plastici sau actori, 
ei muncesc cu abnegație pentru dez
voltarea economiei, științei și cultu
rii, își pun cunoștințele, priceperea 
și talentul în slujba construirii so
cialismului în patria noastră.

Recent a avut loc la Tg. Mureș 
o consfătuire a intelectualilor din 
regiune, organizată din inițiativa 
Comitetului regional de partid, la 
care au participat peste 700 de ingi
neri din industrie și agricultură, ca
dre didactice din învățămîntul de 
cultură generală și superior, medici, 
scriitori, artiști plastici, actori etc.

Referatul prezentat de tovarășul 
Iosif Banc, prim-secretar al comi
tetului regional de partid, a subli
niat grija și atenția ce o acordă 
conducerea de partid și de stat dez
voltării tuturor regiunilor țării. 
Fondurile alocate de la buget 
pentru regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară s-au ridicat, în anul 
1963, la un miliard trei sute de 
milioane de lei, față de 144 mi
lioane de lei în anul 1951. Crește
rea potențialului economic al regiu
nii se reflectă în faptul că produc
ția industrială globală a fost, în 
1963, de 10 ori mai mare decît în 
anul 1938.

Ca urmare a încheierii colectivi
zării agriculturii, s-au creat condi
ții favorabile pentru creșterea con
tinuă a producției vegetale și ani
male, pentru îmbunătățirea nivelu
lui de trai al țărănimii. Peste 2 300 
de tractoare lucrează pămîntul.

Subliniind că partidul nostru a- 
preciază activitatea desfășurată de 
oamenii de știință, cultură și artă 
ca un ajutor de nădejde în dezvol
tarea economiei și culturii, în crește
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, vorbitorul a relevat contri
buția intelectualității din regiune la 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
trasate de cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului. însușindu-și ideologia 
marxist-leninistă, politica partidu
lui, îmbogățindu-și continuu cu
noștințele cu cele mai noi realizări 
în domeniul științei și tehnicii, inte
lectualii rezolvă cu tot mai multă 
competență și eficacitate probleme
le complexe din domeniul lor de 
activitate. Cadrele de specialitate, 
inginerii din regiune, încadrîndu-se 
organic în lupta colectivelor din în
treprinderi pentru îndeplinirea pla
nului de stat, au adus o contribuție 
însemnată la rezolvarea probleme
lor tehnico-economice. Mulți ingi
neri au realizat inovații valoroase, 
îndrumă cursurile de ridicare a ca
lificării muncitorilor. Marea majo
ritate a inginerilor agronomi și a 
medicilor veterinari muncesc cu 
elan pentru consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive, sporirea producției vegetale și 
animale, aplicarea în mod corespun
zător a regulilor științei agricole ; 
619 ingineri agronomi, medici ve
terinari și profesori sînt lectori în 
învățămîntul agrozootehnic de masă. 
Muncind cu pricepere și răbdare, 
cadrele didactice din învățămîntul 
de cultură generală și superior îi a- 
jută pe elevi și studenți — tineri ro- 
mîni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, care învață împreună 
în școli și institute — să obțină re
zultate tot mai bune la învățătură.

Comitetul regional de partid — a 
arătat vorbitorul — orientîndu-se 
după indicațiile prețioase ale con
ducerii partidului, ținînd seama în 
permanență de necesitatea ridicării 
la un nivel tot mai înalt a muncii 
ideologice în rîndul intelectualilor, 
a sprijinit multilateral studiul a- 
cestora. Organizațiile de partid au 
asigurat legarea strînsă a expune
rilor și dezbaterilor de preocupările 
inginerilor din industrie, construcții 
și agricultură, de preocupările me
dicilor, economiștilor, juriștilor, 
scriitorilor artiștilor și cadrelor di
dactice. Răspunzînd dorinței inte
lectualilor de a aprofunda învăță
tura marxist-leninistă, organele și 
organizațiile de partid au organizat 
variate forme de învățămînt ale 
căror programe au fost întocmite 
diferențiat. Comitetul regional de 
partid a atras în activul său un 
mare număr dintre cei mai valoroși 
intelectuali.

Primul secretar al comitetului 
regional de partid a exprimat con
vingerea că, alături de toți oamenii 
muncii, intelectualii din regiune vor 
avea o contribuție sporită la con
strucția economică și culturală din 
țara noastră.

Consfătuirea a prilejuit un larg

ACTIVI LA LUPTA PENTRU SOCIA
Consfătuirea intelectualilor din regiunea

Mureș-Autonomă Maghiară
schimb de păreri cu privire la ac
tivitatea multilaterală a intelectua
lilor, creșterea contribuției lor la 
opera de construire a socialismului. 
Participînd activ la dezbateri, atît 
în ședințele plenare cît și în timpul 
lucrărilor celor patru secții — in
dustrie ; agricultură ; medicină ; în
vățămînt , literatură și artă — inte
lectuali de diferite specialități au 
abordat cu competență și profund 
interes problemele care îi preocupă, 
au făcut propuneri pentru îmbună
tățirea muncii din diferite domenii. 
Au luat cuvîntul peste 70 de intelec
tuali. Participanților la consfătuire 
li s-au. prezentat expuneri despre 
discuțiile purtate în ședințele unor 
secții.

Inginerii Emil Moldovan, ing. șef 
la C.I.L. Reghin, Elena Rădulescu 
de la mina Bălan, Gustav Virlics, 
de la fabrica de zahăr din Tg. Mu
reș, Arcadie Sârkăny de la I. F. 
Odorhei, Ion Florea, inginer șef la 
Fabrica de mobilă „23 A .igust“ din 
Tg. Mureș, și alți vorbitori au 
subliniat în cuvîntările lor că 
dezvoltarea în ritmuri înalte a 
economiei noastre naționale, cerin
țele introducerii celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii contem
porane în producție impun o con
tribuție din ce în ce mai mare și 
mai activă a cadrelor de ingineri și 
tehnicieni. Relevînd rolul ingineri
lor în promovarea tehnicii și tehno
logiei celei mai noi, ing. Filip To- 
mulescu, director al D.R.E.F.-Tg. 
Mureș, arăta : „înconjurate de dra
gostea și stima oamenilor muncii, 
cadrele tehnice de specialitate din 
regiune au un aport însemnat la re
zolvarea problemelor tehnice ale în
treprinderilor noastre. O contribuție 
deosebită au adus inginerii și teh
nicienii în privința aplicării proce
deelor tehnologice avansate și a asi
milării de produse noi, în special la 
întreprinderile „23 August“, I. F. 
Toplița, „Electromureș“, întreprin
derea de utilaje pentru industria u- 
șoară Tg. Mureș și altele, ca și în 
privința executării a 460 de lucrări 
de mică mecanizare în anul 1963. 
Folosind din plin posibilitățile largi 
create de statul nostru pentru docu
mentarea tehnică, trebuie să ne spo
rim eforturile îndreptate spre intro
ducerea celor mai avansate metode 
de muncă, pentru îmbunătățirea 
continuă a organizării producției și 
folosirea tuturor căilor de creștere a 
productivității muncii, spre a cinsti 
cu noi succese marea sărbătoare a 
poporului nostru, a XX-a aniversare 
a eliberării patriei“.

— Ca inginer, militez pentru răs- 
pîndirea metodelor avansate din a- 
gricultură, a spus ing. Eugen Czim- 
balmos, de la gospodăria colectivă 
din Lăzarea, raionul Gheorghieni. 
Folosind pe scară largă mașinile 
S.M.T. din localitate la întreținerea 
culturii cartofilor, am reușit ca 
față de 60 de zile-muncă planificate 
la lucrarea unui hectar, să cheltuim 
doar 20 de zile-muncă. Evident, a- 
ceasta a adus însemnate economii. 
Socotesc că inginerul agronom tre
buie să fie și un bun pedagog. Spun 
aceasta, deoarece practica a de
monstrat că, îndrumînd oamenii la 
cîmp, predînd la învățămîntul agro
zootehnic, inginerul agronom are 
nevoie să-și dezvolte asemenea ap
titudini.

Numeroși ingineri agronomi și me
dici, veterinari, printre care Andrei 
Balâzs, directorul G.A.S. din Cristu- 
ru Secuiesc, Ilie Cîmpeanu, inginer 
la G.A.C. Sîntimbru-Ciuc, Alexan
dru Ronea, medic veterinar în co
muna, Zau de Cîmpie, ing. Béla Ce- 
resnyés, vice-președinte al consiliu
lui agricol regional, s-au referit 
la activitatea lor pentru creșterea 
producției vegetale și animale, răs- 
pîndirea cunoștințelor agrozootehni
ce în rîndurile colectiviștilor

Mulți participanți la consfătuire 
au evidențiat grija partidului nos
tru pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului public. Subliniind răspunderea 
ce revine slujitorilor școlii în pre
gătirea pentru viață a tineretului, în 
educarea lui în spiritul patriotismu
lui și internaționalismului socialist, 
Gavril Scridon, decan al Institutu
lui pedagogic, Iuliu Szâsz, directo
rul Școlii medii nr. 2 din Reghin, 
Vasile Gherman, director adjunct la 
Școala medie nr. 1 din Tîrnăveni, și 
alții au reliefat munca plină de ab
negație și devotament desfășurată 
de cadrele didactice.

— Dacă în 1938 pe actualul teri
toriu al regiunii noastre existau 
doar 64 de școli de 7 ani — amintea 
Petru Pop, șeful secțiunii de învă- 
țămînt a sfatului popular regional, 
în prezent s-a ajuns la 386 de școli 
generale de opt ani. Față de circa 
2 000 de cadre didactice, cîte erau în 
trecut, astăzi, în învățămîntul de 
cultură generală, profesional și 
preșcolar din regiunea noastră își 
desfășoară activitatea peste 7 000 de 
cadre didactice. Ocupîndu-se de ne
cesitatea îmbunătățirii continue a 
procesului instructiv-educativ, vor
bitorul a arătat că profesorii, mani- 
festînd exigență față de pregătirea 
elevilor, sînt chemați să combată 
tendința unor tineri de a se mulțumi 
cu note la limită, deși au posibilități 
de a studia în mod aprofundat.

Subliniind larga dezvoltare a învă- 
țămîntului superior din țara noastră, 
conf. univ. Gavril Rătz, ca și alți 
vorbitori au abordat, în cuvîntul 
lor, unele probleme ale îmbunătă
țirii procesului de învățămînt la In
stitutul medico-farmaceutic.

„Pe mine mă interesează în 
mod deosebit educația politică a 
studenților, care e inseparabilă de 
pregătirea de specialitate, deoarece 
acestea se întrepătrund — ară
ta prof Doczi Păi. Pentru tineret 
a învăța cu seriozitate este o da
torie față de patrie, față de so
cietate, față de sine însuși. In edu
cația patriotică un aport deosebit au 

condițiile multilaterale pe care sis
temul nostru socialist le oferă fie
cărui tînăr pentru a se pregăti să 
devină militant activ al construirii 
socialismului. Educația tineretului 
nu este numai sarcina pedagogilor. 
Insist asupra faptului că această 
muncă se include în efortul conti
nuu al organizațiilor de masă — sub 
îndrumarea organizațiilor de partid 
— pentru dezvoltarea calităților per
sonale necesare oricărui om, cum 
sînt : modestia, sinceritatea, spiritul 
colectiv, buna cuviință în vorbe, îm
brăcăminte, distracție și, în general, 
în raporturile cu oamenii“.

Vorbind despre însemnătatea și 
rezultatele însușirii concepției ma- 
terialist-dialectice pentru orientarea 
întregii activități a oamenilor de 
știință și cultură, prof. dr. 
Râpai Zoltăn, de la Institutul 
de medicină și farmacie, a spus : 
„în ultimele două decenii, în 
patria noastră — Republica Popu
lară Romînă — s-au creat o nouă 
orînduire, noi condiții de muncă și 
de viață, net superioare celor din 
trecut. în consecință, s-au mărit și 
cerințele societății față de activita
tea tuturora. Fac parte dintr-o ge
nerație care nu a avut prilejul să 
studieze științele sociale în cadrul 
învățămîntului mediu, nici în învă
țămîntul superior. Ulterior am par
ticipat și eu la cursurile Universi
tății serale de marxism-leninism — 
bine organizate, predate la un înalt 
nivel științific și ideologic — în 
urma cărora concepția mea despre 
viață s-a schimbat radical. Da
torită grijii partidului, care mi-a 
asigurat posibilitatea să-mi însu
șesc ideologia marxist-leninistă și 
experienței cîștigate în domeniul 
muncii didactice, pot să-mi îndepli
nesc sarcinile ce-mi revin la cate
dră, în activitatea științifică și me
dicală.“

„în munca noastră de zi cu 
zi — spunea prof. dr. Ludovic Csö- 
gör. — principiul călăuzitor trebuie 
să fie responsabilitatea față de po
por și partid. Responsabilitatea ca
drelor didactice de astăzi este cu 
atît mai mare cu cît ele cresc spe
cialiștii, intelectualii care vor lucra 
în a doua jumătate a secolului nos
tru. Trebuie să formăm la studenți 
capacitatea de a fi receptivi față de 
cuceririle științei moderne ; astăzi, 
noi considerăm ca sarcină de bază 
educarea studenților în spiritul ideo
logiei socialiste“.

Numeroși vorbitori s-au referit la 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința orga
nizației de partid a orașului Bucu
rești, relevînd că prețioasele idei 
expuse cu acest prilej constituie o 
călăuză pentru activitatea tuturor 
intelectualilor. Astfel, criticul lite
rar Gâlfalvi Zsolt a spus : „Cuvîn
tarea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, analizînd amplu proble
mele construcției socialiste, s-a o- 
cupat și de creația artistică în gene
ral și de creația literară în special. 
Această cuvîntare a exprimat în
crederea și prețuirea pe care parti
dul ni le acordă. Acestei prețuiri 
trebuie să-i răspundem prin creații 
care aduc contribuții la construirea 
socialismului, formarea conștiinței 
socialiste a oamenilor, la întărirea 
mîndriei de a fi cetățean al Repu
blicii Populare Romîne, participant 
activ la munca uriașă ce se desfă
șoară în țara noastră sub conduce
rea partidului“. „Zilele trecute am 
citit cuvîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și mi-au rămas 
în minte și în inimă cuvintele pline 
de căldură adresate oamenilor de 
cultură, a arătat Irina Boldișor, pro
fesor emerit. Considerîndu-ne păr
tași la măreața operă a construirii 
socialismului, noi, cadrele didactice, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, ne-am străduit ca pe lîngă 
sarcinile legate de munca didactică 
să îndeplinim și menirea noastră de 
a duce făclia științei și culturii în 
rîndul maselor“. • Subliniind efica
citatea conferințelor și activită
ții brigăzilor științifice, vorbitoa
rea a arătat că învățătorii și pro
fesorii, prin cuvîntul lor, poartă 
fructul binefăcător al științei atîtor 
veacuri, al științei progresiste, a- 
duc cu ei lumina, bucuria fără egal 
a cunoașterii. Intelectualul își reali
zează astăzi rolul de factor activ 
în revoluția culturală.

în cuvîntul lor, prof. dr. Va
sile Săbădeanu, Dorina Zamfir, 
directorul Școlii nr. 1 din Re
ghin, și alți vorbitori au subliniat 
că intelectualitatea din regiune, înțe- 
legîndu-și datoria patriotică, răspun
de chemării partidului de a participa 
la răspîndirea științei și culturii.

Așa cum au subliniat în cuvîntul 
lor mai mulți participanți, printre 
care dr. Dumitru Țuculescu, conf. dr. 
Ioan Pop D. Popa, la Baza de cerce
tări din Tg. Mureș a Academiei.R.P. 
Romîne și la Institutul de medicină 
și farmacie se abordează studii teo
retice și experimentale în domeniul 
patologiei bolilor cardio-vasculare, 
reumatismului, probleme de igiena 
muncii, balneologie etc. Directorul 
stațiunii experimentale din Tg. Mu
reș, Cornel Rarincă, a analizat une
le probleme ale colaborării dintre 
oamenii de știință și gospodăriile co
lective. Ocupîndu-se de metodele fo
losite în activitatea de cercetare ști
ințifică, prof. dr. Tiberiu Andrâsof- 
szky, rectorul Institutului medico- 
farmaceutic, a arătat că formarea 
colectivelor complexe, conduse de 
specialiști cu înaltă calificare, a con
tribuit la creșterea eficienței mun
cii de cercetare științifică.

Numeroși vorbitori au subliniat 
influența bogată în roade ce o 
exercită asupra rezultatelor activi
tății lor creatoare îndrumarea și 
sprijinul permanent primit din par
tea partidului, a conducerii sale. 
Amintind de începuturile activi
tății sale științifice, acad. Dezideriu 
Miskolczy, spunea : „Citind pe Sa- 
doveanu am îndrăgit limba romînă ; 

fructificînd rezultatele științifice ale 
lui Gheorghe Marinescu, mi-am în
ceput cariera științifică. Acum, în 
al douăzecilea an de la eliberarea 
patriei noastre, făcînd un bilanț al 
activității mele, trebuie să mărtu
risesc că în realizarea tuturor nă
zuințelor am simțit continuu spri
jinul Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. în acest an împlinim douăzeci 
de ani de la eliberarea patriei noas
tre. Am fost nu numai martor, dar 
și părtaș la această uriașă muncă, 
care după lichidarea distrugerilor 
fasciste a creat o industrie puterni
că în plin avînt, o agricultură so
cialistă înfloritoare și a educat un 
tineret cult și viguros, atașat po
porului muncitor. Mi-a devenit clar 
și sînt conștient că partidul 
este forța conducătoare și or
ganizatorul orînduiril noi șl fe
ricite, în care știința se îm
bină organic cu practica. Munca 
savantului, a muncitorului și țăra
nului colectivist contribuie deopo
trivă la simfonia unitară — con
struirea societății socialiste. Prin 
grija partidului și guvernului, Tg. 
Mureș a devenit un centru cultural 
înfloritor“.

în întreaga țară se bucură de o 
tot mai largă apreciere creația lite
rară, muzicală, teatrală a oamenilor 
de cultură din regiune, care în ul
timii ani, îmbrățișînd probleme de 
actualitate, strîns legate de formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste, 
a omului nou, au realizat o serie de 
lucrări valoroase. Multe dintre lu
crările scriitorilor și dramaturgilor, 
scrise în limba maghiară, au fost 
traduse în limba romînă, devenind 
astfel cunoscute și prețuite de pu
blicul cititor din întreaga țară.

— Partidul nostru a creat condi
țiile necesare unei activități crea
toare, o serie întreagă de insti
tuții care oferă posibilități practic 
nelimitate pentru munca literară, a 
arătat în cuvîntul său scriito
rul Kovăcs György. Activitatea 
artiștilor, a scriitorilor noștri, a 
întregii noastre intelectualități, e 
pătrunsă de năzuința fierbinte de 
a servi cauza socialismului, de 
dragostea nețărmurită față de Ro- 
mînla socialistă. Intelectualitatea 
noastră își strînge rîndurile în 
jurul partidului și al Comite
tului său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

Scriitorul Sütö Andrâs, referin- 
du-se la activitatea literară, a arătat 
între altele : „E o sarcină interesan
tă, frumoasă pentru un mînuitor al 
condeiului să cerceteze măi temeinic 
tnrîurirea noii noastre literaturi a- 
supră conștiinței noului cititor. Să 
vadă cum devine ideea o forță ma
terială în lumea spirituală a munci
torului de la Grivița, care — la o 
întîlnire — vine să-i spună scriito
rului Nagy Istvân, autorul romanu
lui «La cea mai înaltă tensiune» : 
«Mulțumim, tovarășe scriitor, pentru 
exemplul eroului principal, care 
ne-a ajutat la formarea spiritului 
socialist de muncă».

Pentru toți intelectualii cinstiți, 
devotați cauzei socialismului este cu 
totul firească grija partidului nostru 
pentru dezvoltarea culturii și ar
tei. Ca răspuns la această grijă 
permanentă, scriitorii noștri, inclusiv 
cei din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, muncesc pentru a eterniza 
eroii comuniști, eroi care să rămînă 
în amintirea cititorilor. în legătură 
cu strădaniile lor, putem afirma în 
mod hotărît că majoritatea covîrși- 
toare apreciază fenomenul literar de 
pe pozițiile partidului nostru, de pe 
pozițiile marxism-leninismului“.

în referatul prezentat și în cu
vîntările unor participanți, printre 
care artista emerită Dukâsz Anna, 
Nicolae Tompa, directorul Teatru
lui de stat, s-a reliefat rolul artistu
lui în educarea maselor, s-a apreciat 
măiestria artistică pe care au do- 
bîndit-o actori ca Köszeghi Margit, 
Anca Roșu, Nicolae Floca, Lo- 
hinszki Lorând, Eugen Mercus, 
precum și merituoasa activitate a 
Ansamblului de cîntece și jocuri, a 
Filarmonicii de stat, care aduc 
o contribuție tot mai însemnată 
la răspîndirea comorilor artei 
populare și a creațiilor compozito
rilor noștri. Demn de relevat este 
și faptul că în cadrul cenaclurilor 
din Tg. Mureș, în ultimul timp, com
pozitorii au oferit iubitorilor de 
muzică peste 60 de lucrări simfo
nice, cîntece de masă, compoziții co
rale, prelucrări de folclor etc. La 
rîndul lor, artiștii plastici oglindesc, 
prin operele lor, noile realizări din 
viața orașelor și satelor, frumuse
țile patriei.

Lucrările consfătuirii au eviden
țiat hotărîrea oamenilor de știință 
și cultură de a cinsti marea sărbă
toare națională — a XX-a aniver
sare a eliberării patriei — prin noi 
succese în activitatea lor pusă în 
slujba desăvîrșirii construcției so
cialismului. „Cred că pot spune în 
numele tuturor intelectualilor cins
tiți : aniversarea apropiată a Elibe
rării obligă la o activitate mai inten
să atît pe tineri, cît și pe cei mai puțin 
tineri — a arătat artistul poporului 
Kovâcs György. Aceasta pentru că, 
datorită partidului, ne sînt asigura
te condiții optime de viață și mun
că. Nu uităm și nici nu vrem să ui
tăm cîte dureri, cîtă nesiguranță, 
cîte jigniri ale demnității umane și 
artistice a însemnat trecutul bur- 
ghezo-moșieresc. Chiar și cei care 
nu posedăm carnet de membru de 
partid, sîntem și vom fi alături de 
partid, iar prin talentul și munca 
consacrată cauzei noastre comune, 
vom face tot ce ne stă în putință 
pentru făurirea vieții noi“.

Consfătuirea intelectualilor din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară a 
prilejuit un prețios schimb de expe
riență, de păreri în domeniul vast 
al vieții științifice și culturale, a re
liefat entuziasta activitate pe care o 
desfășoară intelectualitatea pentru 
înfăptuirea politicii partidului și gu
vernului, atașamentul ei față de 
cauza desăvîrșirii construcției socia
lismului în patria noastră.

Lorand DFAKY 
Nicolae RADULESCU

Institutul Medlco-Farmaceutlc din Tg. Mureș

Răspundem
ION TOMESCU — comuna Cra- 
calia, regiunea Suceava

Ținînd seama de sesizarea dv., 
U.R.C.C. Suceava ne-a informat că 
a luat măsuri pentru aproviziona
rea cooperativei de consum din 
Cracalia cu mărfurile solicitate. 
Unele dintre articolele menționate 
în scrisoare — rîndele, pile, pînză 
de fierăstrău etc — există in de
pozitele I.C.R. Dorohoi și vor fi 
puse la dispoziția solicitanților.

VASILE DUMITRIU — comuna 
Reviga, raionul Slobozia

După cum ne informează Sfatul 
popular al raionului Slobozia, lu
crările de electrificare a satului 
Mircea cel Bătrîn vor fi executate 
în cursul acestui an.

GH. GROZA — București.
Ne-ați scris că ați absolvit anul 

trecut cursurile de calificare de 
durată scurtă în cadrul Trustului 
Construcții Montaje Electrice și 
n-ați primit pînă acum carnetul 
de calificare. Consiliul local al 
sindicatelor din orașul București ne 
răspunde că veți intra curînd în po
sesia carnetului respectiv.
A. RUSU — București

Uniunea de cultură fizică și 
sport ne informează că broșura 
privind regulamente și indicații 
tehnico-organizatorice în domeniul 
sportiv a fost tipărită recent și 
difuzată tuturor asociațiilor sporti
ve din țară.

ION IONESCU — Botoșani
Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor, la sesizarea 
dvs., ne răspunde că noul mers al 
trenurilor a prevăzut asigurarea 
unei legături mai bune a trenului 
accelerat 305 în direcția Botoșani 
și Dorohoi.
ION TONIE — comuna Intorsura 
Buzăului, raionul Tg. Secuiesc

Perioada în care pensionarul de 
invaliditate nu prestează muncă 
nu se consideră vechime în muncă, 
dar constituie o întrerupere justi-

Cincisprezece trepte
(Urmare din pag. I-a)

de kilograme la hectar puteau să-i 
vină în ajutor ! Restul supra
feței de 1 640 de hectare a dat doar 
cîte 2 400 kg. Nici primele cinci 
combine de recoltat păioase aduse 
tot în 1959 nu s-au bucurat de o 
primire prea călduroasă. Cum să 
înlocuiască ele coasele și secerăto- 
rile legători ? Dar a fost suficient 
să vadă repeziciunea cu care ma
șinile se luptau cu lanurile aurii ca 
în anul următor să ceară ei singuri 
să li se trimită mai multe. Și într-a- 
devăr, de data aceasta, pe ogoare
le lor poposeau 28 de combine, fiind 
întîmpinate cu cea mai mare încre
dere.

Anul 1958 a fost anul încheierii co
lectivizării pentru comuna Ce- 
nad. O dată cu acest eveniment s-au 
ivit noi probleme care își cereau 
rezolvarea. Prima și cea mai im
portantă era legată tot de organi
zare. Luaseră ființă, nici mai mult 
nici mai puțin, 16 brigăzi. In afară 
de faptul că se iroseau multe zile- 
muncă, nici nu puteai să cuprinzi 
toate aceste brigăzi, să le controlezi, 
să le îndrumi. Cenădenii s-au gîn- 
dit să facă un schimb de experien
ță cu cei din Lenauheim după care 
au redus numărul brigăzilor la 4 
plus una legumicolă și una pomivi- 
ticolă. Dar gospodăria era atît de 
mare ca număr de familii și întin
dere de pămînt îneît era greu ca 
treburile ei să fie bine conduse, 
ca averea să-i fie gospodărită 
rațional. In urma unei ana
lize amănunțite, organele raio
nale au propus colectiviștilor să 
formeze două gospodării. După ce 
adunarea generală a aprobat aceas
tă propunere, o comisie de specia
liști a lucrat în comună cîteva săp- 
tămîni în șir. La fel și activiștii co
mitetului raional au stat printre co
lectiviști zile de-a rîndul, ajutîndu-i 
să organizeze temeinic activi
tatea celor două gospodării. 
Așa s-au născut, în 1961, două 
gospodării colective gemene — „Ce- 
năzeana’ și „Mureșul". Interesant

cititorilor
ficată, care nu poate atrage redu
cerea sau anularea vechimii dobîn- 
dite anterior.

Pensia de invaliditate gradul I 
sau II, ca urmare a unei boli 
obișnuite, poate fi transformată în 
pensie de bătrînețe dacă îndepli
niți condiția de vechime în muncă 
cerută pentru acordarea pensiei 
integrale de bătrînețe.
LUCIAN OPRESCU — Drăgășani

Pentru a cunoaște condițiile de 
admitere în facultate, vă sfătuim 
să consultați broșura : „Admiterea 
în învățămîntul superior 1964", 
care va apare în curînd și pe care 
o veți putea găsi la secția de învă
țămînt a sfatului popular raional.
VASILE IONESCU — Cîmpina

In urma sesizării dv., Întreprin
derea regională de transporturi 
auto-Ploiești ne-a făcut cunoscut 
că a luat măsuri pentru îmbunătă
țirea transportului în comun pe 
ruta Cîmpina-Brebu prin mărirea 
numărului de autobuze.

CONSTANTIN TEODORESCU — 
comuna Tarcău, raionul Piatra 
Neamț

Ne-ați scris că lucrați în funcția 
de mecanic și nu știți în ce grupă 
de muncă vă încadrați, întrucît 
funcția dv. nu apare în primele 
două tabele din regulamentul de 
pensii. Muncitorii din toate ramu
rile de activitate care nu sînt 
cuprinși în tabelele anexe nr. 1 și 
2 la regulamentul de pensii fac 
parte din grupa a IlI-a de muncă, 
puțind cere înscrierea la pensia de 
bătrînețe la împlinirea vîrstei de 
60 ani bărbații și 55 ani femeile.
ANDREI IONESCU — Tg. Jiu

Tatăl este dator să acorde 
întreținere copilului chiar dacă 
prin desfacerea căsătoriei copilul a 
fost încredințat mamei. în acest 
caz, cuantumul pensiei alimentare 
se stabilește pînă la o pătrime din 
cîștigul său din muncă — pentru 
un copil, o treime — pentru doi 
copii și o jumătate — pentru trei 
sau mai mulți copii.

este faptul că imediat după aceasta 
între cele două vecine s-a pornit 
o înfocată întrecere, fiecare din 
ele vrînd să demonstreze că poa
te mai mult decît cealaltă. Anul 
trecut, de exemplu, în preajma lui 
23 August, colectiviștii de la „Mu
reșul" au introdus electrificarea în 
sectorul zootehnic șl adăpători auto
mate. La numai două luni și cei de 
la „Cenăzeana" au introdus electri
ficarea și apa în grajduri. întrece
rea se menține strînsă mai ales în 
bătălia pentru recolte cît mai 
mari. De aceea și rezultatele 
sînt tot mai bune și, în același 
timp, asemănătoare. Astfel, a- 
nul trecut, „Cenăzeana" a obținut 
în medie la hectar 2 200 kg grîu și 
2 600 kg porumb boabe iar „Mure
șul" 2 306 kg grîu și 2 224 kg po
rumb. în aceste zile cele 32 de trac
toare ale S.M.T. sînt și ele pe pi
cior de... luptă. încă puțin și bătălia 
pentru noua recoltă va începe. Or, 
în această bătălie, mecanizatorii ce
lor 4 brigăzi permanente reprezintă 
un ajutor de preț pentru colectiviști.

Astăzi cele două gospodării au 
cîte un fond de bază în valoare de 
peste 5 000 000 lei. Veniturile bănești 
pe anul trecut au depășit și ele 
cîte 6 000 000 lei de fiecare.

Desigur, nu numai aceste cifre ilus
trează noua viață către care s-au 
îndreptat țăranii din Cenad în 
urmă cu 15 ani. Lumina electrică in
trodusă în marea majoritate a ca
selor, dispensarul și casa de naș
teri, căminul cultural, magazinele 
sînt elemente fără de care înfățișa
rea Cenadului de astăzi aT părea 
de neconceput. Numai în cîțiva ani 
s-au construit în jurul a 300 de case 
noi. Iată și cîteva din mărfurile vîn- 
dute la magazinul cooperativei de 
consum din comună între anii 1959— 
1963 : 168 de motorete și motociclete, 
520 aparate de radio, 555 de bicicle
te, 372 mașini de spălat, 43 mașini 
de cusut, 135 sobe „Vesta” de gătit.

Și iată de ce obișnuiesc cenădenii 
să spună că fiecare an a reprezen
tat pentru ei, pentru viața lor, o 
treaptă mai sus...

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mîne : Ocdip — (orele 19,30) ; Teatrul 
de stat de operetă : Mam-zelle Nitouche
— (orele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Ștafeta ne
văzută — (premieră, orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 19,30); 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : Act venețian — (orele 19,30); 
(Sala Studio) : Zlzi și... formula el de 
viață — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra
— (orele 19,30) i (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahla nr. 70 A) : Comedia erorilor
— (orele 19,30) ; Teatrul de Comedie s 
Casa Inimilor sfărîmate — (orele 19,30) ■ 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : 
Paharul cu apă — (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru copil șl tineret (Sala din str. 
C. Miile) : Chirlța In provincie — (orele 
20) ; Teatrul Reglonal-Bucureștl Mate- 
laș Gîscarul — (orele 20) ; Teatr /re
iese de stat : Pofta vine... zînd
— (orele 20) ; Teatrul satirlc-muzleal „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20) ; Teatrul „Țăndărică* 
(Sala Academiei) : Năzbîtiile lui Țăndă
rică — (orele 16) ; (la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „T. Vladlml- 
rescu") : Elefănțclui curios — (orele 15); 
Circul de stat : Non stop-1964 — (orele
19,30).

CINEMATOGRAFE

18,30; 20,45), Infră- 
- ; 15,45; 18; 20,45), 
, 18,15; 20,30), Fia. 

(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Renul
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
— ’• : Victoria (10;

14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16;

Șeherazada — film pentru ecran pano
ramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Foto Haber : Republica (8; 10i
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), București
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), Ex
celsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Fe
roviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).
Scano Boa : Carpați (10; 12; 14; 16), Fes
tival (10; 12; 14; 16,15; 1................
țirea între popoare (10 
Grivița (10; 12; 14; 16 
mura 
alb : i-apiroi țiu; az;
20.30) . Valea vulturilor
12,15; In,ou, iu,ov; *u,ou; —u,uw/, ,
18,15; 20.30). Seara prietenilor filmului ! 
Carpați (orele 19). A 12-a noapte : Cen
tral (10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30). 
Pași spre Lună : Bucegi (10; 12; 16, 18,15;
20.30) . Jurnalul Annei Frank — cinema
scop : Lumina (de la orele 9,30 la orele 
15 rulează în continuare ; 17,45; 20,30), 
Munca (15; 17,45; 20,30). Program special 
de filme cu prilejul zilei Internaționale 
a femeii — Evdochia : Buzești (15; 17,30; 
20), Din toamnă pînă în primăvară : 
Union (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copil : Doina (orele 10). Nu-i loo 
pentru al treilea : Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la orele 10 
la orele 16 rulează în continuare ; 17; 
19; 21). Rusalka — cinemascop : Glulești 
(10,30; 12,45; 15; 17,45; 20) Medicamentul 
care ucide (ambele serii) : Cultural (16; 
19,15). Qivitoq: Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Cascada diavolului : Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Locotenent Cris
tina : Tomis (9,30; 11,45; 14; 16; 18,15»
20.30) , Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21). 
Podul ; Adesgo (15.30; 18; 20,30), Vitan 
(15; 17; 19; 21). Viață sportivă : Miorița 
(10; 12.30; 15; 17,45; 20,30). Noi doi, băr
bații : volga (10; 13; 16; 18,15; 20,30). Re
vista de la miezul nopții — cinemascop: 
Popular (16; 18,15: 20,30). Elena din Troia
— cinemascop : Arta (16; 18,15; 20,30). 
Hoțul din San Marengo : Moșilor (15; 17; 
19; 21), Ferentari (14,30; 16,30; 18,30; 20.30). 
Cotroceni (15; 17; 19; 21). Omul cu ricșa
— cinemascop : Cosmos (15,30; 18; 20,30),'
Aurora (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). A dis
părut o navă : Viitorul (15; 17; 19; 21). 
A treia repriză — cinemascop : Colen- 
tina (16; 18; 20). Era noapte Ia Roma
(ambele serii) ; Floreasca (16,30; 19.30).
Haiducul de pe Cercmuș : Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). Mi-am cumpărat un tată
— cinemascop : Progresul (15; 17; 19; 21).
Tudor (ambele serii): Lira (15,30: 19). Că
lătorie în aprilie : Crîngași (16; 18; 20), 
Drumul Sării (16; 18; 20). Inculpatul
„1040“ ; Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Amplificatoarele de radlo- 
frecvență, de Ing. Nicolae Luncescu. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
tineretul școlar : „In împărăția dulciu
rilor“ — în vizită la fabrica de produse 
zaharoase „București". 19,40 — Conti,
nentul păcii. 20.00 — Emisiunea „Săptă- 
mîna*. 21,00 — Muzeul regional de artă 
plastică Iași. 21,15 — Muzică populară 
ronfînească. în încheiere : buletin de 
știri șl buletin meteorologic.

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

cu cerul variabil, mai mult acoperit în 
Moldova și Muntenia, unde au căzut 
precipitații sub formă de ninsoare și izo
lat sub formă de ploaie și lapovlță. 
Ninsori locale s-au semnalat și în Tran
silvania, nordul Olteniei șl Dobrogea. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nord-estic. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra va
lori cuprinse între minus 5 grade la 
Salcea-Suceava și Tg. Neamț și plus 6 
grade la, Berzasca. In București : Vremea 
a fost umedă, cu cerul acoperit. Au că
zut precipitații sub formă de ninsoare. 
Vîntul ’ a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins plus 2 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 martie. în țară : Vreme umedă, cu 
cerui mai mult noros, mal ales în pri
ma parte a intervalului, cînd va ninge 
mal frecvent în sudul țării, vîntul va 
prezenta intensificări în primele zile, 
predominînd din est. Temperatura se 
menține coborîtă în nordul țării și va 
fi ușor variabilă în rest. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 grade și minus 
12 grade, mai coborîte în Ardeal șl Mol
dova, iar maximele între minus 5 grade 
și plus 5 grade. In București : Vreme în 
general umedă, cu cerul noros mai a- 
les la început, cînd va ninge temporar. 
Vîntul va prezenta intensificări în pri
mele zile. Temperatura ușor variabilă.
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ale larii Adunări Nationale Convorbirea Isji Fidel Castro
cu un grup

M A T I IINFOR
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de la 6 martie 1945 .Un aspect de la marele miting al populației Capitalei

1964, vicepreședintele 
Miniștri al R. P. Ro cubano- 

declarat

de 
valu- 

mai 
victoriei

lucru pentru studierea și avizarea 
unor proiecte de decrete, ce le-au 
fost trimise în acest scop de pre
ședintele Consiliului de Stat.

de ziariști

PRIMIRE LA CONSILIUL
MINIȘTRI

>1- '■
Y

life
Si

în zilele de 4 și 5 martie a.c., Co
misiile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale de politică externă, 
economico-financiară și de cultură 
și învățămînt, au ținut ședințe de

Joi 5 martie 
Consiliului de 
mîne, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit pe prim-vicepreședintele Co
misiei de Stat a Planificării a R. S. 
Cehoslovace, Dvorak Drahomir, și a 
avut cu el discuții în legătură cu 
unele probleme de colaborare eco
nomică romîno-cehoslovacă. La în
trevedere a asistat vicepreședintele 
C.S.P. al R. P. Romîne, Mauriciu 
Novac.

culturală și științifică între R. P. Ro
mînă și Uniunea Sovietică pe anul 
1964. La sosire delegația a fost în- 
tîmpinată de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost prezenți reprezen
tanți ai ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

HAVANA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Cubei, Fidel Castro, a 
avut o convorbire cu un grup de zia
riști cubani și străini cu prilejul 
recepției oferite de însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Marocului în 
Cuba, în cinstea sărbătorii naționale 
a acestei țări.

Referindu-se la problemele co
merțului internațional în ansamblu 
și a comerțului exterior al Cubei, 
Fidel Castro a subliniat importanța 
apropiatei conferințe mondiale pen
tru comerț și dezvoltare de la Ge
neva, El a declarat că la această 
conferință punctul de vedere al Cu
bei coincide în multe privințe cu 
poziția altor țări latino-americane și 
ale Africii. Arătînd că guvernul cu-

ban se pronunță în favoarea comer
țului liber cu toate țările lumii, pre
mierul Cubei a declarat că țara sa 
este gata să facă comerț cu oricare 
altă țară care dorește acest lucru. 
„Cuba — a spus el — se află într-o 
situație foarte bună din punct 
vedere comercial. Rezervele 
tare ale țării sînt în prezent 
mari decît în momentul 
revoluției din 1959“.

Referindu-se la relațiile 
americane, Fidel Castro a
că Cuba este gata să reia aprovi
zionarea cu apă a bazei maritime 
militare americane Guantanamo, 
dacă acest lucru va fi cerut de au
toritățile americane.

Poporul nostru sărbăforeșfe asfăzi 
împlinirea a 19 ani de la o dafă me
morabilă în istoria sa — 6 Martie 1945, 
cînd prin lupta maselor largi populare, 
conduse de partidul comunist, a fost in
staurat primul guvern democratic din 
istoria Romîniei.

Evenimentele de la 6 Martie 1945 au 
marcat un jalon important în desfășu
rarea revoluției populare, al cărei în
ceput l-a constituit răsturnarea dictatu
rii militaro-fascisfe în august 1944 de 
către forțele patriotice populare în 
frunte cu Partidul Comunist Romîn. Forțe 
sociale uriașe, însuflețite de aceasfă 
mare victorie, își uneau rîndurile în jurul 
partidului comunist, ridicîndu-se tot mai 
hotărît la luptă pentru completa nimici
re a fascismului, refacerea economiei 
uinate de război și de jaful hiflerisf, 

pentru zădărnicirea uneltirilor reacțiunii, 
instaurarea unei democrații reale și con
solidarea independenței naționale. Is
toria țării nu mai cunoscuse o partici
pare atît de activă și de largă a ma
selor la viața politică. In numeroase 
județe, masele populare au luat cu 
asalt primăriile, preturile, prefectu
rile, izgonind din fruntea lor slugile 
fascismului și punînd în locul acestora

reprezentanți ai poporului. Țărănimea, 
cu sprijinul clasei muncitoare, punea 
stăpînire pe pămînturile moșierești.

Făurirea unității de acțiune a cla
sei muncitoare, închegarea alianței 
muncitorești-țărănești în focul luptei 
pentru înfăptuirea reformei agrare și cu
cerirea puterii, crearea în jurul clasei 
muncitoare a unui larg front democratic, 
cuprinzînd masele cele mai largi ale 
poporului, au asigurat doborîrea rînd 
pe rînd a guvernelor cu majoritate re
acționară și instaurarea, Ia 6 martie 
1945, a guvernului democratic condus 
de eminentul patriot și strălucit om de 
stat dr. Petru Groza. Instaurarea nou
lui guvern, în care clasa muncitoare 
avea rolul precumpănitor, a deschis 
drum liber unor profunde transformări 
revoluționare în viața economică și so- 
cial-politică a Romîniei.

In perioada care a urmat, înaintarea 
impetuoasă a revoluției populare, înfăp
tuirea unor importante reforme cu ca
racter democratic, izolarea și înlăturarea 
din viața politică a partidelor „istorice", 
îndepărtarea din guvern a ultimilor re
prezentanți ai burgheziei, au dus la întă
rirea pas cu pas a pozițiilor clasei mun
citoare și aliaților ei, creînd premizele

pentru răsturnarea monarhiei și procla
marea Republicii Populare Romîne, ceea 
ce a însemnat cucerirea deplină a pu
terii de către clasa muncitoare în alianță 
cu masele largi ale țărănimii, trecerea 
la o nouă etapă istorică — a construirii 
socialismului.

Cei 19 ani care au trecut de la 6 
Martie 1945 au adus schimbări înnoi
toare radicale în viața poporului nostru. 
Socialismul a învins definitiv la orașe și 
sate, a fost lichidată pentru totdeauna 
exploatarea și asuprirea omului de către 
om. Romînia a devenit o țară înaintată, 
cu o industrie și agricultură socialiste în 
continuă dezvoltare, cu o cultură înflo
ritoare. Pe arena internațională, Romînia 
se bucură astăzi de un prestigiu mai 
mare decît oricînd.

Oamenii muncii sînt conștienți că mă
rețele realizări obținute în acești ani se 
datoresc politicii înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Romîn, care se călăuzește 
cu fidelitate după învățătura marxist- 
leninislă, aplicînd-o în mod creator la 
condițiile concrete ale Romîniei. Strîns 
unit în jurul partidului, poporul nostru 
muncește cu avînt pentru înfăptuirea mă
rețului program elaborat de Congresul 
al lll-lea în vederea desăvîrșirii con
strucției socialiste.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
CULTURALE SOVIETICE

SOSIREA NOULUI MINISTRU
AL JAPONIEI ÎN R. P. ROMÎNĂ

(Urmare din pag. I-a)

L-a unele sonde au loc opriri din 
cauza calității necorespunzătoare a 
noroiului de foraj. îndeosebi la sec
torul de foraj Berea, controlul ca
lității noroiului nu se face zilnic sau 
la cîteva ore, cum prevăd prescrip
țiile tehnologice. E nevoie ca in
dustria noastră chimică să treacă la 
fabricarea unor aditivi pentru fluide 
de foraj, produse absolut necesare 
la forajul sondelor de mare adîn- 
cime, la forajul dirijat și pentru 
traversarea terenurilor cu gipsuri, 
sare, breccil etc. Folosirea aditivi
lor ușurează totodată punerea în 
producție a sondelor de exploatare, 
contribuie la realizarea unui debit 
sporit de țiței.

Forajul cu turbina are o efica
citate sporită dacă se folosesc sape 
cu role potrivite terenului străbă
tut. în prezent, uzinele construc
toare de utilaj petrolier fabrică un 
sortiment variat de sape cu role —

pentru terenuri dure, de tarie me
die și moi etc. E necesar totuși să 
existe mai multă grijă în ce privește 
aprovizionarea sondelor cu aseme
nea scule, deoarece se mai întîmplă 
și acum cazuri cînd se repartizează 
sape necorespunzătoare formațiuni
lor geologice întîlnite în timpul fo
rajului.

Experiența dobîndită pînă acum, 
realizările obținute de petroliști do
vedesc că și în regiunea Ploiești 
există condiții ca sarcina trasată 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
privind extinderea forajului cu 
turbina în 1965 la 70 la sută din vo
lumul lucrărilor, să fie realizată 
încă în cursul acestui an. Organiza
țiile de partid și conducerile teh- 
nico-administrative din sectoarele 
de foraj au datoria să înlăture de
ficiențele care mai există și să asi
gure un cîmp larg de aplicare pro
cedeelor moderne în forajul sonde
lor.
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Prin telefon de la trimisul nostru

Azi începe campionatul mondial
de handbal masculin

Confrunfarea din acest an a ce
lor mai bune echipe masculine de 
handbal din lume — care începe astăzi 
în R. S. Cehoslovacă — suscită un in
teres deosebit tafă de edijiile anterioare, 
datorită mai ales faptului că, prin creș
terea valorică din ultimul timp a multora 
dintre ele, s-a mărit și numărul preten
dentelor la cucerirea titlului de campioa
nă mondială. După părerea numeroșilor 
specialiști prezenți la campionat, în 
grupul favoritelor pentru calificare în 
semifinale intră, cu șanse aproximativ 
egale, reprezentativele Cehoslovaciei, 
R. F. Germane, R. D. Germane, Suediei, 

■ Uniunii Sovietice, Danemarcei, Iugosla
viei și bineînjeles reprezentativa tării 
noastre, deținătoarea titlului suprem. Nu 
sînt excluse surprizele, așa 
foarte greu de 
gure.

După cum se 
sate în grupele
departe în semifinala I, iar cele din gru
pele C și D în semifinala a ll-a. La alcă
tuirea clasamentelor după disputarea se
mifinalelor, se vor lua în considerare re
zultatele înregistrate în meciurile directe 
din preliminarii. Lupta pentru titlu înce
pe deci chiar de azi, echipele partici
pante și amatorii de handbal de pretu
tindeni așteptînd cu interes și emoție 
primul schimb de mingi din cadrul cam
pionatului.

La Pardubice, în grupa D (Romînia, 
U.R.S.S., Norvegia, Japonia), echipa

îneîf esfs
făcut pronosticuri... si-

știe, primele două cla- 
A și B vor juca mai

noastră va juca azi la ora 17,15 (la 
București — ora 18,15) cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice. In formația sovie
tică au fost introduși doi jucători de 
bază — Lebedev și Samoalis — care 
n-au evoluat în jocurile din cadrul „Cu
pei orașului București". După sosirea la 
Pardubice, handbaliștii noștri au făcut 
miercuri un antrenament de acomodare în 
sala „Zimni Stadion", unde se și dispută 
meciurile. Ei sînt încrezători în forțele 
lor și doresc foarte mult, ca de altfel și 
numeroșii iubitori ai acestui sport din țara 
noastră, să păstreze titlul cucerit cu 3 ani 
în urmă la Dortmund.

Ieri, delegația noastră sportivă împreu
nă cu cea a Uniunii Sovietice a făcut o 
vizită la întreprinderea locală de pro
duse zaharoase, una din cele mai vechi 
de acest fel (înființată în secolul XIII), 
unde li s-a făcut o primire prietenească. 
Unul 
soțit 
Apoi 
oraș, 
in ziua sosirii lor în localitate.

din tehnicienii întreprinderii i-a în- 
pe membrii celor două delegații, 
au făcut o plimbare de agrement în 
profitînd de vremea mai caldă decît

Consiantin ANI

Meciul masculin de handbal Romî- 
nia-U.R.S.S., care are loc astăzi la Par
dubice, în cadrul campionatului mon
dial, va fi transmis în întregime de pos
turile noastre de radio. Transmisia se 
va face pe programul I, cu începere de 
la ora 18,15.

Joi dimineață a sosit în Capitală o 
delegație culturală sovietică condusă 
de I. N. Medvedev, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru legături 
culturale cu țările străine, în vede
rea semnării planului de colaborare

La 5 martie a sosit în București 
Shimoda Takeso. trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Japoniei 
în Republica Populară Romînă. La 
sosire, Shimoda Takeso a fost întîm- 
pinat de Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe. (Agerpres)

In întâmpinarea zilei de 8 Martie
în mai multe întreprinderi și in- i 

stituții, gospodării agricole de stat 
și gospodării agricole colective din 
regiunea Hunedoara au avut loc joi 
după-amiază adunări în întîmpina- 
rea zilei de 8 Martie. Au fost făcute 
expuneri despre participarea femei
lor la opera de construire a socia
lismului în patria noastră. Adunări 
asemănătoare s-au desfășurat și în 
regiunea Argeș. Comitetul orășenesc 
al femeilor din Pitești a organizat tură „N. Bălcescu“ 
joi în sala Palatului de cultură un

simpozion consacrat Zilei internațio
nale a femeii, la care au participat 
numeroase muncitoare, tehniciene, 
inginere și gospodine din oraș. Sim
pozioane în cadrul cărora au fost 
făcute expuneri despre viața lumi
noasă a femeilor din țara noastră 
au mai avut loc la clubul întreprin
derii „Industria Sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii și la Casa raională de cul- 

din Turda.
(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Ansamblul Consiliului Central al 

Sindicatelor a prezentat joi seara 
a treia premieră din actuala stagiu
ne, cu concertul-spectacol „O carte 
despre frumusețe“ de Sașa Geor
gescu pe muzică de Florentin Del
mar, H. Mălineanu, N. Patrichi, E. 
Roman, Marin Constantin și. alții. 
Regia artistică aparține lui Petru 
Mihail, conducerea muzicală lui Vic
tor Popescu, scenografia lui B. Ga- 
nea. Coregrafia spectacolului este 
semnată de Ștefan Gheorghe și Vla
dimir Bedea. Spectacolul a fost dat 
în cinstea fruntașilor 
socialistă din marile 
ale Capitalei.

tiștii plastici și elevii școlii popu
lare de artă din Bacău.

în întrecerea 
întreprinderi 

(Agerpres)

★

Teatrul Regional București a pre
zentat, în premieră, piesa „Punctul 
culminant“ de Gh. Vlad. Regia spec
tacolului este semnată de Mihai Di- 
miu, -iar scenografia aparține lui 
Mihai Tofan. în distribuție : Sandu 
Rădulescu, artist emerit, Ion Mari
nescu, Dumitru Fedoreac, Silviu 
Stănculescu, Alexandra Polizu, Eu
gen Petrescu, Constantin Florescu, 
Constantin Rășchitor, Ica Molin, 
Cornel Gîrbea, Lucreția Racoviță, 
Dodo Iconomu, Anda Caropol, Dorel 
Liveanu.

Cuvîntarea Issb A. Novotny h ședința C. C al Frontul&si 
Național din L S. Cehoslovacă

PRAGA 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Ceteka, la 4 
martie a avut loc ședința lărgită a 
Comitetului Central al Frontului 
Național din R. S. Cehoslovacă, la 
care au fost discutate principalele 
directive politice, ideologice și orga
nizatorice în vederea alegerilor pen
tru Adunarea Națională, Consiliul 
Național Slovac, pentru organele lo
cale ale puterii și pentru alegerile 
de judecători, care vor avea loc la 
14 iunie a.c.

Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
prezentat un raport. Referindu-se la 
problamele de politică internațio
nală, el a constatat că, în ultima 
vreme, în Occident încep să se ma
nifeste tendințe' și aprecieri mai rea
liste ale situației. El a'arătat că în 
aprecierea evoluției interne din R. F. 
Germană nu putem să nu vedem și 
unele inițiative pozitive, reflectate 
în special în înlăturarea din poziții 
de frunte ale vieții politice a revan
șarzilor care s-au compromis și în 
intentarea de procese unor criminali 
de război. în același timp, el s-a re
ferit la „tendințele periculoase ale 
revanșarzilor vest-germani“. la re
zistența opusă 
rii în lume.

Oprindu-se 
principale de

Referindu-se la problema dezvol
tării relațiilor economice internațio
nale, vorbitorul a arătat că Ceho
slovacia poate stabili bune relații 
comerciale cu țările capitaliste dez
voltate. în ultima vreme s-au stabi
lit, în linii mari, relații comerciale 
bune cu o serie de țări capitaliste. 
Spunem deschis că sîntem pentru 
încheierea unor acorduri comerciale 
pe termen lung și socotim că sîn
tem clienți buni pentru numeroase 
articole pe care țările capitaliste 
trebuie să le desfacă și față 
manifestăm interes.

Vorbitorul a consacrat 
parte din cuvîntarea sa 
melor economiei, culturii 
voltării politice interne a 
vaciei, scoțînd în evidență
tea creării condițiilor pentru aplica
rea celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, pentru dezvoltarea în- 
vățămîntuiui și ridicarea calificării, 
aducerea agriculturii la nivelul in
dustriei pînă în anul 1970.

în partea finală a cuvîntării sale, 
A. Novotny s-a referit, la problemele 
situației politice interne în preajma 
apropiatelor alegeri.

de care

o mare 
pnoble- 

și dez- 
Cehoslo- 
necesita-

destinderii încordă-

apoi asupra liniei 
politică externă a 

R. S. Cehoslovace, A. Novotny a 
subliniat că Republica Socialistă 
Cehoslovacă traduce în viață princi
piile leniniste ale internaționalismu
lui socialist, dezvoltînd 
rit alianța cu Uniunea

40 M ANI DE LA

în acest spi- 
Sovietică.

APARIȚIA

SĂPTĂMÂNALULUI „WORKER"

NEW YORK 5 (Agerpres). — La 
5 martie s-au împlinit 40 de ani 
de la apariția săptămînalului „Wor
ker“. organ al Partidului Comunist 
din S.U.A.

Cu acest prilej, Elisabeth Gurley 
Flynn, președintele Comitetului Na
țional al P. C. din S.U.A., semnează 
în numărul jubiliar un articol con
sacrat drumului parcurs de ziarul 
„Worker“ în cei 40 de ani de exis
tență.

Plenara C. C. al P. C, 
din Cehoslovacia

★

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
în sălile Galeriei de artă a Muzeu
lui regional din Bacău s-a deschis 
expoziția interregională a artiștilor 
plastici din regiunile Iași, Bacău și 
Suceava. Expoziția cuprinde lucrări 
de pictură, grafică și sculptură. 
Cu prilejul deschiderii expozi
ției a avut loc o întîlnire între ar-

PRAGA 5 (Agerpres).— După cum 
anunță agenția Ceteka, în zilele de 
4 și 5 martie a avut loc la Praga 
plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia.

Plenara a discutat problemele asi
gurării dezvoltării producției agri
cole în 1964. Raportul în această 
problemă a fost prezentat de J. 
Hendrych, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

C.C. al P.C. din Cehoslovacia a a- 
doptat o hotărîire în care stabilește 
măsurile principale pentru dezvol
tarea agriculturii.

Plenara a ales ca membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia pe B. Lastovicka și M. Chudik.

E P 1
AUTOMOBILE 

FĂRĂ CARBURATOR

ET U T N O E H !
Kennedy. El l-a solicitat pe poetul 
W. H. Auden să scrie textul pentru 
această lucrare.

MU
. Ieri la Poiana Brașov

La Poiana Brașov au început joi, 
pe o ninsoare ușoară, campionatele 
republicane de schi, la care partici
pă sportivi din Brașov. Sibiu, Si
naia, Cluj, Tg. Mureș, Suceava și 
din alte orașe. Proba de 30 km fond- 
bărbați a fost cîștigată de Dinu Pe
tre (Dinamo Brașov). El a parcurs 
distanța într-o oră 54 min. 28 sec. Pe 
locul doi s-a clasat Gh. Vilmoș — 
lh 55’06’’. Marcela Bratu-Leampă 
(tot de la Dinamo Brașov) s-a clasat

Timeirî luptători

Ia

prima la 10 km fond femei, fiind 
cronometrată cu timpul de 47’14”. 
Pe pîrtiile de pe Sulinar s-au desfă
șurat probele de slalom uriaș. La 
masculin, pe un traseu de 2 000 m 
cu 69 de porți, a cîștigat brașovea
nul Kurt Gohn în 2’37’’3/10. Cornel 
Tăbăraș de la Carpați Sinaia a ocu
pat locul doi cu timpul de 2’38”6/10. 
în concursul feminin, titlul de cam
pioană a fost cucerit de Ilona Mi- 
cloș (Dinamo Brașov). Astăzi se dis
pută probele de slalom special.

rommi participă
„Turneul speranțelor olimpice"

Zece autoturisme sovietice „Volga“ 
au parcurs distanța Gorki — Lenin
grad fără carburator. în locul aces
tuia, în motor a fost instalat un mic 
dispozitiv cu semiconductori creat de 
Institutul central de cercetări științi
fice pentru aparatură de combustibil.

Autoturismul „Volga“ înzestrat cu 
această aparatură electronică, consu
mă mult mai puțină benzină decît cel 
obișnuit, iar puterea motorului său este 
mult mai mare : motorul de 70 CP al 
mașinii a început să funcționeze ca 
unul de 85 CP. Pornirea mașinii este 
rapidă și lină.

CIOCNIREA UNOR VASE
ÏN PORTUL AMSTERDAM

în seara zilei de 4 martie accesul 
în portul Amsterdam din spre Marea 
Nordului a fost complet întrerupt ca 
urmare a unei ciocniri produse în ca
nalul nordic între cargoboturile „A- 
verdijk“ și „Alexandra“. Canalul a 
fost blocat pe aproape toată lărgimea 
sa. La un interval de cîteva ore după 
ciocnire pe ambele părți ale locului 
ciocnirii
care nu mai puteau înainta. Se depun 
eforturi febrile pentru deblocarea ca
nalului. Pagubele sînt evaluate la mi
lioane de guldeni.

s-au strîns numeroase vase

Sîmbătă și duminică va avea loc 
la Budapesta tradiționalul turneu al 
„Speranțelor olimpice“ de lupte 
clasice. La întreceri participă tineri 
luptători din R.S.F. Iugoslavia, 
Polonă, R. P. Romînă și R. P. 
gară.

In cite

R.P. 
Un-

Tinerii luptători romîni, între care 
Gh. Stoiciu, I. Baciu, 1. Gabor, 
A. Ficher, se vor strădui să se nu
mere printre protagoniștii turneului. 
In edițiile anterioare, reprezentativa 
romînă a ocupat de mai multe ori 
locul întîi în clasamentul final.

va rindurî
Bra-Echipele Celtic Glasgow și Slovan 

tislava s-au întîlnit în meci retur contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cupei Cu
pelor”. Echipa scoțiană, care cîștigase și 
primul meci, a învins cu 1—0 (0—0), obți- 
nînd astfel calificarea în semifinale.

A
Meciul de fotbal dintre echipele P.S.V. 

Eindhoven (Olanda) și F.C. Zürich (Elve
ția”, contînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", s-a terminat 
cu scorul de 1—0 (1—0) în favoarea fot
baliștilor olandezi. Returul 
11 martie la Zürich.

A
Selecționata de fotbal 

U.R.S.S., aflată în prezent 
mană, a susținut un meci de antrenament

cu echipa T.S.C. Berlin. Tinerii fotbaliști 
sovietici au cîștigat cu 3—1 (0—1).*

Joi seara la Glasgow, în cadrul unei 
reuniuni internaționale de box, scoțianul 
Walter Mac Gowan, boxer de categoria 
muscă, l-a învins la puncte într-un meci 
de 10 reprize pe campionul european la 
categoria cocoș, finlandezul Risto Luukko- 
nen. .

va avea loc la

(juniori) a 
în R. D. Ger-

★
Cea de-a doua ediție a campionatului 

masculin de baschet al Africii a început 
la Casablanca cu participarea selecționate
lor din 10 țări. în prima zi a competiției 
Izrael a învins Tunisia cu 53—51 (29—27) 
si R.A.U. pe Mali cu 95—59 (41—27).

COMPOZIȚIE MUZICALĂ 

IN MEMORIA LUI J. KENNEDY
LA UN MECI DE FOTBAL

Ziarul „New York Herald Tribune" 
anunță că cunoscutul compozitor Igor 
Stravinsky compune o lucrare corală 
în memoria fostului președinte John

După cum transmite agenția France 
Presse cu ocazia desfășurării meciului 
de fotbal contînd pentru cupa Angliei 
dintre echipele Sunderland și Man
chester United s-au produs serioase

iHlli Wli

salon internațional al jucăriilor de la Lyon a tost 
pune în mișcare cînd este

La cel de-al treilea 
prezentat și acest cățel mecanic care se 

fluierat.

incidente care s-au soldat cu doi 
morți și peste 100 de răniți. Potrivit 
agenției, 77 de persoane au trebuit să 
primească îngrijiri medicale, 17 au 
fost spitalizate la spitalul de urgentă 
și ortopedie din Sunderland, iar alte 
25 persoane rănite au primit îngrijiri 
la alt spital al orașului ■,Sunderland 
Royal Infirmary“. Referindu-se la in
cidentele care au avut loc, martori o- 
culari au declarat că acestea au fost 
„înspăimîntătoare“.

CONTRABANDĂ CU NARCOTICE

Agenția D.P.A. anunță că autorită
țile din München au confiscat un 
mare stoc de narcotice provenite în 
R.F.G. prin contrabandă. Valoarea, 
la bursa neagră, a acestui stoc de 
narcotice este evaluată la aproape 4 
milioane de mărci vest-germane.

AMENDĂ DIN... ELICOPTER

Agenții de circulație din Milano au 
la dispoziție un elicopter cu ajutorai 
căruia urmăresc pe automobiliștii care 
depășesc viteza legală. Nu o dată s-a 
întîmplat ca diverși conducători auto 
să vadă pasărea metalică coborînd 
deasupra lor la o distanță de 30 de 
metri și să audă o voce care îi invită 
să oprească pe dreapta, pentru a plăti 
amenda.

EXPEDIȚIE ALPINĂ 
ÏN IRIANUL DE VEST

Un grup de alpiniști indonezieni au 
reușit să escaladeze cel mai înalt pisc 
din Irianul de vest, „Vîrful Sukarno“ 
(5 060 metri).

Această expediție și-a început ur
cușul la sfîrșitul lunii decembrie 1963, 
ajungînd în luna februarie la 4 500 m 
altitudine. De aici, urcușul a devenit 
foarte greu din cauza vînturilor pu
ternice, ninsorii abundente și ceții den
se care s-a menținut pe tot parcursul 
pînă la țintă.
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Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

Luări dc poziție în sprijinul 
restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze

GENEVA 5 (Agerpres). — Joi la 
Geneva a avut loc o nouă ședință 
plenară a Comitetului celor 18 pen
tru dezarmare. Intervențiile delega- 
ților s-au axat în principal asupra 
propunerii Uniunii Sovietice cu pri
vire la o reducere a bugetelor mili
tare cu 10 pînă la 15 la sută. In cu- 
vîntarea sa, reprezentantul R. P. Po
lone, M. Blustajn, a propus conferin
ței să adreseze un apel în acest sens 
tuturor guvernelor lumii. El a de
clarat că există posibilitatea să se 
ajungă, într-un tim>p relativ scurt, la 
rezultate apreciabile în această di
recție.

Reprezentanții S.U.A., Angliei și 
Canadei au încercat din nou să oco
lească propunerea sovietică, sau să 
o lipsească de conținut.

Luînd cuvîntul, reprezentantul U- 
niunii Sovietice, S. K. Țarapkin, a 
atras din nou atenția puterilor oc

On memorandum al guvernului polonez in problema 
dezarmării nucleare

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la 
Varșovia a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia A. Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, a prezentat memorandumul 
guvernului polonez în care se for
mulează propunerea de a se îngheța 
înarmările nucleare și termonuclea
re în Europa centrală.

Conform memorandumului, zona 
de înghețare a înarmărilor nuclea
re și termonucleare ar urma să cu
prindă în principal teritoriile R. P. 
Polone, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane și R. F. Germane și s-ar 
putea extinde prin alăturarea al
tor state europene. Obiectul înghe
țării l-ar constitui toate tipurile de 
încărcături nucleare și termonuclea
re, indiferent de modul lor de în
trebuințare sau de transportare. 
Părțile care dispun de forțe armate 
în regiunea înghețării urmează să-și 
asume obligația de a nu produce, de 
a nu introduce sau de a nu impor
ta, de a nu transmite altor părți din 
această regiune sau de a nu primi 
de la alte părți din această regiune

HAROLD WILSON DESPRE 
VIZITA SA ÎN S. U. A.

LONDRA 5 (Agerpres). — Liderul 
partidului laburist, Harold Wilson, a 
luat cuvîntul la o conferință de pre
să organizată la sediul acestui par
tid, referindu-se la vizita sa în Ca
nada și Statele Unite ale Americii.

El a arătat printre altele că în 
cursul convorbirilor sale cu pre
ședintele Johnson nu a lăsat nici un 
fel de îndoieli în legătură cu opo
ziția partidului laburist față de pla
nurile americane privind crearea 
forțelor nucleare multilaterale. „Am 
sprijini crearea acestor forțe, a spus 
Wilson, dacă ele ar fi o cale de a 
împiedica Germania occidentală să 
primească arma nucleară“.

în altă ordine de idei, vorbitorul 
a arătat că, în cazul victoriei parti
dului laburist la viitoarele alegeri, 
vor fi sporite alocările destinate 
forțelor armate convenționale „pen
tru ca Anglia să-și poată îndeplini 
rolul atît în cadrul O.N.U., cît și față 
de Commonwealth și aliații ei“.

Represiuni antidemocratice 
in Ecuador

Tn Ecuador, după preluarea puterii de 
către actuala junta militară, continuă re
presiunile împotriva forjelor democratice. 
Opinia publică ecuadoriană și din alte 
țări latino-americane a aflat cu indignare 
despre asasinarea lui Luis Valdiveso, cu
noscut lider sindical, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Ecuador. Potrivit 
versiunii răspîndite de poliție acesta s-ar 
fi aruncat de la etajul al lll-lea al clădi
rii unde era interogat. .Pe de altă parte 
o serie de știri difuzate de posturi de 
radio și publicate în ziare din Ecuador 
arată că în cursul ultimelor două luni în 
această țară au fost arestați peste 500 
de activiști sindicali, profesori universi
tari și studenți. Ei sînt acuzați de încăl
carea dispozițiilor guvernului.

După cum se știe, încă din primele zile 
ale venirii sale la putere, junta militară 
a scos în afara legii partidul comunist 
și celelalte organizații de stînga, a inter
zis grevele, mitingurile și demonstrațiile, 
a anulat toate garanțiile privind dreptu
rile individului. Concomitent, în țară au în
ceput arestări în masă ; primele victime 
ale represiunilor sînt membrii și condu
cătorii partidului comunist. Ziarul „Nues- 
tra Palabra” scria nu de mult despre for
turile și maltratările la care este supus 
Pedro Saad, secretar general al P.C. din 
Ecuador. Deși grav bolnav, scria ziarul 
argenfinean, Saad este ținut înfr-o celulă 
rece și umedă, lipsită în întregime de 
lumină, unde nici nu se poate sta în 
picioare.

Represiunile dezlănțuite împotriva for
țelor democratice provoacă o adîncă 
nemulțumire în rîndul celor mai largi 
cercuri ale populației din Ecuador. Ca 
rezultat al acestei stări de spirit mai 
multe grupări politice din țară au creat 
la sfîrșitul anului trecut „Frontul rezisten
ței naționale" în vederea luptei împotri
va dictaturii militare, pentru crearea unui 
guvern democratic.

N. L. 

cidentale asupra propunerii cu pri
vire la reducerea bugetelor militare. 
Propunerea sovietică, a spus vorbi
torul, a găsit sprijin din partea 
multor membri ai Comitetului, 
„argumentele" puterilor occiden
tale împotriva ei nu sînt înte
meiate. S. K. Țarapkin s-a ocupat, 
de asemenea, de problema menține
rii bazelor militare străine pe teri
toriile diferitelor țări, subliniind 
necesitatea lichidării lor sau a redu
cerii efectivelor forțelor străine din 
țările Europei centrale.

Reprezentantul Braziliei, Josue de 
Castro, s-a pronunțat pentru aloca
rea unei părți din bugetele militare 
pentru crearea unui fond special de 
dezvoltare economică a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Viitoarea ședință plenară a Comi
tetului va avea loc marțea viitoare.

armele nucleare și termonucleare 
sus-menționate. Pentru a se asigura 
îndeplinirea acestor obligații se 
propune instituirea unui sistem co
respunzător de inspecție, care ar pu
tea fi efectuată de către comisii 
mixte, pe baze paritare, alcătuite 
din reprezentanți ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și ai statelor participante la 
N.A.T.O., precum și din reprezen
tanți ai altor state.

în cursul conferinței de presă, Ra
packi a spus că această propunere 
a guvernului polonez este rezultatul 
năzuinței consecvente a Poloniei de 
a îndrepta evoluția evenimentelor 
din Europa centrală pe calea des
tinderii, dezarmării și securității re
ciproce. Sîntem convinși, a spus mi
nistrul, că adoptarea ei ar avea 
o mare importanță pentru con
solidarea păcii în lumea întrea
gă. El a declarat, de asemenea, 
că continuă să rămînă actuală o 
propunere' anterioară a guvernului 
polonez de a se crea o zonă denu- 
clearizată în Europa centrală.

Opoziție față de bazele 
străine in Islanda

REYKJAVIK 5 (Agerpres). — 
Deputății partidelor cuprinse în 
„Uniunea populară“ au prezentat în 
Altingul (parlamentul) islandez un 
proiect de rezoluție cu privire la 
politica externă a țării. în proiect 
se arată, printre altele, că în Is
landa nu trebuie să existe nici 
trupe, nici baze militare străine ; 
țara trebuie să fie neutră în con
flictele armate. Proiectul de rezolu
ție se pronunță totodată în favoarea 
ieșirii Islandei din N.A.T.O.

în proiectul de rezoluție se arată, 
de asemenea, că Islanda trebuie să 
sprijine toate inițiativele îndreptate 
spre dezarmare și să acorde ajutor 
țărilor care luptă pentru libertate și 
independența lor economică.
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In Noua Guinee de nord-est și Papua, teritorii aflate sub administrația 
Australiei, băștinașii participă pentru prima dată la alegerile pentru 
parlament. Iată-i luînd contact cu primele „promisiuni eleciorale", în 

sunetele cimpoiului.

Declarația guvernului cipriot
NICOSIA 5 (Agerpres). — La Ni

cosia a fost dată publicității o de
clarație oficială a guvernului cipriot 
în legătură cu adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a rezoluției 
asupra Ciprului.

Rezoluția, se arată în declarație, 
„deschide drumul unei acțiuni vii
toare pentru salvgardarea dreptu
lui poporului cipriot“. Declarația 
precizează că rezoluția va permite 
guvernului cipriot să întreprindă 
pașii necesari pentru restabilirea 
păcii în Cipru, fiind totodată o pie
dică în calea oricărui pericol de in
tervenție străină.

GENEVA 5 (Agerpres).— După 
cum s-a mai anunțat, în cadrul dis
cuțiilor cu privire la raportul comi
siei de validare a deplinelor puteri, 
discuții care au deschis lucrările 
celei de-a 17-a adunări a Organi
zației Mondiale a Sănătății (O.M.S.). 
delegatul R. P. Ungare, membru al 
comisiei de validare, a contestat îm
puternicirile reprezentantului clicii 
ciankaișiste și a cerut restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
în Organizația Mondială a Sănătății. 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentanții R.S. Cehoslovace. 
R.P. Albania, Franței, U.R.S.S.. 
R.A.U., Indoneziei, Cubei, R. P. Bul
garia și altor țări au contestat, 
de asemenea, validarea împuternici
rilor reprezentantului ciankaișist, ce- 
rînd restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în Organizația 
Mondială a Sănătății.

Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
permanent ad-interim al R. P. Romî- 
ne pe lîngă Oficiul European al 
O.N.U., a subliniat importanța și

Washington

Anchetarea împrejurărilor în care a lost 
asasinat John Kcnncdțj

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Miercuri au început primele audieri 
publice ale comisiei prezidențiale 
pentru anchetarea împrejurărilor în 
care a fost asasinat președintele 
Kennedy, comisie prezidată de jude
cătorul Curții supreme, Warren.

Primul a fost audiat avocatul 
new-yorkez Mark Lane, care îl re
prezintă pe Lee Harvey Oswald, a- 
sasinul prezumtiv al lui John Ken
nedy. Lane a declarat în fața comi
siei că a fost informat despre o în
tîlnire care a avut loc în localul de 
noapte al lui Jack Ruby din Dallas 
cu opt zile înainte de asasinat, și la 
care au participat trei persoane. Una 
dintre acestea a fost Tippit, agen
tul de poliție despre care se spune 
că a fost omorît de Oswald pe cînd 
încerca să-l aresteze. La întîlnire a 
mai participat un individ din New 
York, care a plasat într-un ziar din 
Dallas un anunț calomnios la adre
sa lui Kennedy chiar în ziua asasi
nării acestuia. A treia persoană nu 
a fost identificată.

DALLAS

Audierea primilor martori
DALLAS 5 (Agerpres). — Proce

sul lui Jack Ruby a intrat în faza 
sa activă miercuri, la Dallas, o dată 
cu audierea primilor martori. A- 
ceasta a fost posibil după ce, în de
curs de peste două săptămîni, au 
fost desemnați cei 12 jurați, opt băr
bați și patru femei, prevăzuți de le
gislația statului Texas. înainte de a 
se intra în fondul procesului, apără
torii lui Ruby au întreprins noi e- 
forturi pentru a obține transferarea 
deliberărilor în fața unui tribunal 
dintr-un alt oraș. în ședința din di
mineața zilei de miercuri, tribuna
lul a audiat șapte din cei 27 de mar- 

Declarația subliniază că rezoluția 
a fost adoptată, deși Anglia și 
S.U.A. au insistat ca această proble
mă să nu fie adusă în fața Consi
liului de Securitate și ca guvernul 
cipriot să accepte propunerea de a 
se trimite în Cipru o forță de poli
ție a N.A.T.O.

într-o declarație făcută miercuri 
seara la Nicosia, președintele Ma
karios a arătat că rezoluția adopta
tă de Consiliul de Securitate „con
stituie un succes în prima fază a 
luptei noastre pe tărîm internațio
nal“.

urgența rezolvării problemei re
stabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în Organizația 
Mondială a Sănătății. Reprezentan
tul R.P. Romîne a arătat că „nu se 
poate vorbi în mod realist despre 
activitatea O.M.S. și despre o coope
rare fructuoasă între toate țările din 
sînul acestei organizații atîta timp 
cît țara cu poporul cel mai numeros 
din lume nu este reprezentată în 
O.M.S.. iar locul său este ocupat de 
persoane care nu au dreptul de a 
vorbi în numele poporului chinez“. 
„Delegația romînă, a declarat Nico
lae Ecobescu, în încheiere, se pro
nunță cu toată fermitatea pentru 
îndepărtarea marionetelor ciankai
șiste din O.M.S. și restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze în 
Organizația Mondială a Sănătății“.

Raportul Comisiei de validare, 
care recomanda validarea deplinelor 
puteri ale ciankaișistului, a fost a- 
doptat cu 51 voturi péntru, 21 contra 
și 22 de abțineri.

Lane a contestat teoria că Ken
nedy a fost asasinat de Oswald. Re
ferindu-se la fotografiile care-1 ara
tă pe Oswald cu o pușcă în mînă, el a 
spus că acestea au fost „retușate“ 
înainte de a apărea în ziare și revis
te. Unele din ele arată pușca cu lu
netă și altele fără. Arma nu are for
ma carabinei italiene identificată de 
poliția din Dallas ca fiind pușca cu 
care s-a tras asupra președintelui.

Lane a mai spus că a stat de vor
bă cu martori oculari, după a căror 
impresie focurile ar fi fost trase de 
pe o ridicătură de pămînt, de unde 
se poate vedea bulevardul pe 
care a trecut mașina prezidențială 
și nu de la etajul al șaselea al unei 
clădiri de pe acest bulevard, așa 
cum se spune în versiunea oficială.

Declarația lui Lane contrazice și 
teoria unor organe guvernamentale 
și a autorităților din Texas care sus
ține că Oswald a acționat singur în 
asasinarea lui Kennedy.

tori în acest proces. Unul din mar
tori, Georgia Mayor, secretară la 
secția de publicitate a ziarului 
„Dallas Morning News“, a declarat 
că Ruby, care se afla în secția zia
rului, unde alcătuia textul unui a- 
nunț publicitar, „nu a arătat nici o 
tulburare în momentul cînd a aflat 
vestea asasinării președintelui Ken
nedy". Potrivit agenției U. P. I., 
martorii care se aflau împreună cu 
Ruby în sala de publicitate a ziaru
lui au declarat că nu au văzut la el 
„nimic neobișnuit“. Aceste depoziții 
contrazic tezele apărării, care pre
tinde că Ruby a împușcat pe Os
wald „pentru a răzbuna familia 
Kennedy“ sau din cauza „puternicu
lui șoc emoțional pe care l-a avut“ 
la aflarea știrii asasinării președin
telui.

Alți trei martori, membri ai poli
ției din Dallas, au declarat că Ruby 
a încercat să pătrundă în incinta 
poliției în momentul cînd Oswald 
era interogat. Ruby se afla într-un 
grup de ziariști care l-au văzut pe 
Oswald în noaptea care a urmat a- 
sasinării președintelui.

După cum transmite agenția 
France Presse, procurorul Henry 
Wade a refuzat să răspundă la o 
întrebare a ziariștilor dacă conside
ră că „ar putea dovedi că există o 
legătură între Ruby și Oswald“. 
Potrivit agenției, Wade lucrează a- 
cum la rechizitoriul său care se ba
zează pe teza că Ruby „a ucis cu 
premeditare în scopuri publicitare 
și pentru a obține cîștiguri mate
riale“.

Se așteaptă ca audierea martori
lor să dureze trei zile.

Impasul tratativelor 
de la Bangkok

BANGKOK 5 (Agerpres). — După 
ce miercuri seara lucrările conferin
ței miniștrilor de externe ai Malaye- 
ziei, Filipinelor și Indoneziei s-au 
întrerupt fără a se fi ajuns la un 
acord, joi a avut loc o nouă ședin
ță în trei, la insistențele ministrului 
de externe tailandez. După patru ore 
de discuții, ministrul de externe al 
Filipinelor, Salvador Lopez, a de
clarat corespondenților de presă că 
„n-a fost posibil să se ajungă la o 
soluție“. Problema, a spus el, „a ră
mas în același stadiu în care se afla 
miercuri seara“.

Corespondenții de presă relatează 
că o piedică în calea acordului con
tinuă să fie refuzul Malayeziei de a 
accepta discutarea, în primul rînd, 
a problemelor de ordin politic pe 
care le ridică situația din Asia de 
sud-est după crearea Federației Ma- 
layeze (propunere a ministrului in
donezian) și numai după aceea a pro
punerii malayeze privind discutarea 
unor probleme de ordin militar.

Dezbateri
de pelitică externă 
in parlamentă italian

ROMA 5 — Corespondentul Ager
pres G. Pastore transmite : Miercuri 
au început în Comisia pentru aface
rile externe a Camerei deputațiloi' 
dezbaterile asupra politicii externe a 
Italiei. Presa italiană prevede că 
dezbaterile se vor concentra îndeo
sebi asupra problemei proiectatei 
forțe nucleare multilaterale, relații
lor Italiei cu Statele Unite și a re
lațiilor dintre țările vest-europene.

Tullio Vecchietti, secretar general 
al Partidului socialist italian al uni
tății proletare, a prezentat în ședin
ța de miercuri o moțiune în care in
vită guvernul italian să nu admită 
aderarea Italiei la o forță nucleară 
multilaterală propusă de S.U.A. Mo
țiunea mai preconizează instituirea 
unei zone de dezangajare în Europa 
centrală, cuprinzînd cele două state 
germane, precum și promovarea de 
către guvernul italian a unei politici 
independente de destindere. Au mai 
fost prezentate și alte moțiuni, prin
tre care una a deputaților liberali în 
care se sere ca Italia „să contribuie 
la eforturile pentru dezarmarea ge
nerală, echilibrată și controlată“ și 
la intensificarea schimburilor comer
ciale cu întreaga lume. Moțiunea li
berală mai cere guvernului să ac
ționeze în vederea intrării Angliei în 
Piața comună europeană și în direc
ția dezvoltării și coordonării ajuto
rului tehnic și financiar acordat ță
rilor în curs de dezvoltare.

Călătoria lui McNamara 
în Vietnamul de sud

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Cu 12 ore înainte de a pleca spre 
Saigon, ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, a declarat joi la 
o conferință de presă la Washington 
că situația din Vietnamul de sud este 
„gravă și serioasă“. McNamara a de
clarat că Statele Unite „sînt hotărî- 
te să furnizeze guvernului sud-viet- 
namez întregul ajutor economic, tot 
armamentul necesar“.

Potrivit declarațiilor sale, consi
lierii americani, membri ai Misiunii 
militare consultative de pe lîngă 
înaltul comandament sud-vietnamez, 
vor rămîne în această țară „pe ter
men nedefinit“. McNamara a recu
noscut că în ultima vreme acțiunile 
partizanilor sud-vietnamezi au spo
rit în intensitate. El a explicat acest 
fapt prin „confuzia provocată de 
trei schimbări de guvern în ultimele 
patru luni la Saigon“.

VIZITA PREMIERULUI BEN BELLA 
ÎN IUGOSLAVIA

BELGRAD 5 (Agerpres). — Joi 
dimineața a sosit Ia Belgrad o dele
gație guvernamentală algeriană 
condusă de Ahmed Ben Bella, pre
ședintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Ea va face o 
vizită oficială de o săptămînă în 
R.S.F. Iugoslavia la invitația pre
ședintelui Tito și a guvernului iu
goslav.

Pe aeroport, președintele Iosip 
Broz-Tito și președintele Ben Bella 
au rostit scurte cuvîntări.

S C U 1 T i ȘTII!
NEW YORK. La sediul O.N.U. 

s-a anunțat joi seara că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a amînat 
pentru o dată ulterioară, care nu a 
fost încă stabilită, vizita ce urma să 
o efectueze luna aceasta în Birma- 
nia și în Iran dat fiind activitatea pe 
care trebuie să o desfășoare secreta
rul general în problema cipriotă.

LYON. Prof. D. Pippidi, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro- 
mîne, a ținut la Universitatea din 
Lyon o conferință intitulată : „Co
loniile grecești din Dobrogea în e- 
poca elenistică“. Aceasta constituie 
prima conferință dintr-un ciclu de 
conferințe ce vor fi ținute de prof. 
Pippidi la Universitatea din Lyon, 
Institutul de epigrafie, unde a fost 
invitat pe timp de o lună.

PARIS. Generalul vest-german 
Heusinger a fost înlocuit în funcția 
de președinte al Comitetului militar 
al N.A.T.O., care grupează pe re
prezentanții șefilor de state majore 
ale țărilor N.A.T.O., de generalul 
belgian de Comont.

BUDAPESTA. După cum anunță 
agenția M.T.I., Jânos Kădăr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în frunte cu I. V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care face o vizită prietenească în 
R. P. Ungară.

SANTIAGO DE CHILE. Apro
ximativ 100 000 de salariați de stat 
din Chile au declarat miercuri o 
grevă națională pe timp de 48 de 
ore în sprijinul cererilor de mărire 
a salariilor. Greva a paralizat comu
nicațiile, activitatea în porturi, servi
ciile de transporturi urbane.

BUENOS AIRES. „Mișcarea pen
tru unitatea și coordonarea acțiuni
lor sindicale“, una dintre cele mai 
importante uniuni sindicale din Ar
gentina, a adoptat hotărîrea de a 
cere guvernului să restabilească neîn- 
tîrziat relațiile diplomatice, comer
ciale și culturale cu Cuba.

Accra, capitala Ghanel
Poporul ghanez aniversează astăzi un 

important eveniment al istoriei sale. Se 
împlinesc șapte ani de cînd fosta colonie 
engleză Coasta de Aur a pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare ; în martie 
1957 ea și-a cucerit independența, obți- 
nînd statutul de dominion în cadrul Com- 
monwealth-ului britanic, iar cu trei ani 
mai tîrziu, în urma referendumului pentru 
noua constituție din iulie 1960, a devenit 
republică suverană.

In cei șapte ani care au trecut de la 
proclamarea independenței, poporul gha
nez a obținut succese în direcția înlătu

rării vestigiilor dominației coloniale și 8 
consolidării economiei naționale. Pe plan 
extern, Ghana s-a1 afirmat ca un stat iubi
tor de pace, militînd pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, pentru co
laborarea între popoare, pentru lichida
rea colonialismului.

Poporul romîn, care privește cu satis
facție dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre R. P. Romînă și Republica Ghana, 
urează poporului ghanez, cu prilejul ani
versării independenței patriei sale, noi 
succese în lupta pentru făurirea unei vieți 
prospere, pentru progres social și pace.

Continuă disputele tarifar' 
interoccidentale

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
La 5 martie au început în capitala 
Statelor Unite convorbiri între re
prezentanții guvernului american și 
reprezentanți de frunte ai Comuni
tății economice vest-europene, Sicco 
Mansholt (Olanda) și Robert Marjo- 
lin (Franța), vicepreședinți ai C.E.E., 
Jean Rey (Belgia), membru în co
misia C.E.E. Au fost abordate pro
bleme privind negocierile de la Ge
neva care încep la 4 mai în legătură 
cu reducerea pe bază de reciproci
tate a tarifelor vamale.

Cercurile americane speră, afirmă 
corespondentul agenției vest-ger- 
mane D.P.A., că în convorbirile di
recte cu reprezentanții Pieței co
mune se vor putea înregistra pro
grese în chestiunea exporturilor de 
produse agricole și în alte chestiuni 
care interesează în mod deosebit 
partea americană.

Pe de altă parte, la Paris, minis
trul francez al industriei, Michel 
Maurice-Bokanovski, a declarat la 
un banchet al industriașilor-expor- 
tatori francezi că negocierile tari
fare din cadrul „rundei Kennedy“ 
trebuie privite „cu cea mai mare 
prudență“. „Franța și Piața comună, 
a spus el, au ridicat și vor să re
zolve problema disparităților pentru 
a elibera pe exportatorii (din cele 
șase țări) de legile americane exce
sive și adeseori prohibitive“.

GEORGETOWN. Adunarea le
gislativă a Guyanei britanice a votat 
o rezoluție care cere guvernului 
Angliei să anuleze numirea lui sir 
Richard Luyts în postul de guver
nator al acestui teritoriu și să nu
mească în locul lui un guyanez. In 
favoarea rezoluției a votat și parti
dul de opoziție Congresul național 
al poporului.

NEW YORK. John Mckeithen, 
candidat din partea partidului de
mocrat, a fost ales guvernator al 
statului Louisiana, învingînd pe 
adversarul său direct, republicanul 
Charlton Lyons. Victoria candidatu
lui democrat era așteptată — rela
tează agenția France Presse — dar 
diferența de voturi nu este atît de 
mare cum obișnuia să fie în acest 
stat sudist, considerat un fief elec
toral al partidului democrat. Mckei
then a obținut 376 077 voturi, iar 
Lyons — 239 349 voturi.

La tribunalul din Frankfurt pa 
Main continuă procesul celor 22 
criminali naziști de la Auschwitz. 
Doctorița austriacă Ella Lingens, 
care a fost internată în acest la
găr, a depus ca martoră, făcînd 
dezvăluiri cu privire la atrocită

țile săvirșite de naziști.

Bokanovski a adăugat că acordă 
o mare însemnătate — în afara pro
blemei disparităților — și anumitor 
practici americane, cum ar fi tari
fele suplimentare, sistemul stabili
rii prețurilor etc. „S.U.A. par acum 
dispuse să renunțe la aceste prac
tici, a arătat ministrul francez, fără 
a căror eliminare se pune întreba
rea dacă negocierile în vederea scă
derii tarifelor vamale nu s-ar trans
forma într-o înșelăciune pentru ță
rile europene“.

★

LUXEMBURG 5 (Agerpres). — La 
5 martie au început la Luxemburg 
tratative între Comitetul de studii 
al țărilor producătoare de cărbune 
din Europa occidentală și înalta au
toritate a Comunității Europene a 
Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.).

După cum anunță BuletinuLeco- 
nomic al agenției France Presse, 
producătorii de cărbune intențio
nează cu acest prilej să ceară înal
tei autorități să adopte măsuri pro- 
tecționiste identice cu cele adoptate 
recent de „cei șase“ în domeniul in
dustriei siderurgice. (Se știe că „cei 
șase" au ridicat taxele vamale la im
porturile de oțel din alte țări, ceea 
ce a provocat proteste din partea 
S.U.A., Angliei, Japoniei, Suediei 
etc.).

PARIS. Gaston Defferre, candida
tul partidului socialist la alegerile 
prezidențiale care vor avea loc în a- 
nul 1965, în Franța, a anunțat că la 
19 martie va pleca într-o călătorie 
de o săptămînă în Statele Unite.

ANKARA. Comisia constituțională 
a Senatului Turciei a aprobat pro- 
iecLul de lege privind aplicarea pe
depsei cu moartea împotriva colone
lului Talat Aydemir și a maiorului 
Fethi Gurcan. Comisia constituționa
lă s-a pronunțat împotriva execută
rii locotenentului colonel Osman 
Deniz și a locotenentului Eroi Din- 
cerm. Toți cei patru foști ofițeri au 
participat la puciul militar din 20 și 
21 mai 1963.

SALISBURY. Aproape trei mii de 
mineri din Rhodesia de sud se află 
în grevă în sprijinul revendicărilor 
lor economice. Greva a provocat 
reducerea cu 75 la sută a producției 
de cărbune. Greviștii au organizat 
miercuri demonstrații la Wankie. 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, poliția a deschis focul 
împotriva demonstranților.

BAGDAD. Un grup de 300 de 
persoane deținute pentru participa
rea lor la lupta partizanilor kurzi 
au fost puse miercuri în libertate.

ABIDJAN. In capitala Coastei 
de Fildeș a avut loc o întîlnire în
tre președintele Republicii Niger, 
Hamani Diori, și președintele Daho- 
meyului, Sourou Migan Apithy. Cei 
doi șefi de state au examinat con
flictul de frontieră care s-a ivit, în 
urmă cu cîtva timp, între țările lor. 
La convorbiri a luat parte și 
președintele Coastei de Fildeș, 
I-Iouphouet-Boigny. Președintele 
Hamani Diori a declarat că speră 
ca conflictul dintre cele două țări 
să fie reglementat înainte de confe
rința șefilor statelor membre ale 
Uniunii Afro-Malgașe care se des
chide vineri la Dakar.
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