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ÎNDRUMARE concretă
DIFERENȚIATĂ
A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID7

întreaga desfășurare a adunărilor 
și conferințelor de dare de seamă 
și alegeri în organizațiile de bază, 
în organizațiile raionale, orășenești 
și regionale ale Partidului Muncito
resc Romîn a scos în evidență creș
terea maturității politice a organi
zațiilor de partid, competența cu 
care se ocupă de problemele com
plexe ale conducerii vieții economi
ce și social-culturale. Activitatea or
ganizatorică și politico-educativă a 
organizațiilor de partid s-a ridicat 
la un nivel mai înalt, au fost rea
lizate progrese în perfecționarea 
stilului și metodelor lor de muncă, 
în întărirea disciplinei de partid, 
s-a îmbunătățit controlul îndeplini
rii hotărîrilor.

Partidului nostru îi este însă pro
prie înalta exigență; el consideră re
zultatele dobîndite un punct de por
nire spre altele — superioare. Sar
cinile mari trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. impun ridicarea 
continuă a nivelului activității fie
cărei organizații de partid, perfec
ționarea neîntreruptă a muncii lor. 
In această privință au o deosebită 
însemnătate pentru întregul partid 
învățămintele prețioase înmănun
cheate în cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Confe
rința organizației orășenești de 
partid București, indicațiile referi
toare la necesitatea desfășurării 
unei munci diferențiate de îndru
mare a organizațiilor de partid, de 
instruire a membrilor birourilor și 
comitetelor de partid, potrivit ca
racterului și cerințelor specifice ale 
fiecărei organizații de partid. Ast
fel, îndrumarea și controlul vor fi 
mai concrete, mai eficiente.

Cum se asigură în fapt îndruma
rea diferențiată a organizațiilor de 
partid și ce arată experiența orga
nelor și organizațiilor de partid în 
această privință ?

Prin instruirea în mod diferențiat 
a secretarilor, a birourilor organi
zațiilor de bază, ținînd seama de 
sectorul unde activează; prin repar
tizarea membrilor comitetelor ra
ionale și orășenești și a instructori
lor teritoriali pe grupe de organi
zații de bază în funcție de dome
niul pe care-1 cunosc mai bine ; în 
sfîrșit printr-un ajutor competent 
în aplicarea în mod diferit a sarci
nilor generale la condițiile concrete 
de la fiecare loc de muncă. Aci nu 
este vorba numai de faptul că. în 
mod firesc, îndrumarea are în ve
dere sarcinile specifice ale organi
zațiilor de partid din întreprinderi 
față de cele de la sate, sau cele ce 
revin organizațiilor din instituțiile 
culturale spre deosebire de cele din 
unitățile comerciale. Ceea ce se 
cere este ca și îndrumarea organi
zațiilor de bază din întreprinderi și 
instituții să nu se facă „în general“, 
ci să țină seamă de sarcinile lor spe
cifice, de felul cum le îndeplinesc, 
de nivelul activității lor, să le ajute 
să discearnă esențialul de secundar 
și să desfășoare o conducere cît mai 
competentă la locul de muncă.

O experiență bună are în această 
privință Comitetul orășenesc P.M.R. 
Craiova. Membrii comitetului, in
structorii salariați și nesalariați au 
primit spre îndrumare organizații de 
partid din unități a căror activitate 
o cunosc mai bine ; secretarii comi
tetelor consacră o mare parte a (Continuare în pag. IlI-a)

Școala profesională „Dîmbovița" din Capilală. Instruirea practică a 
elevilor se face în cele două ateliere ale școlii și la întreprinderile unde 
vor lucra după absolvire. In fotografie : Instructorul explică cum se 

execută cusutul tălpii la mașină.
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timpului îndrumării, la fața locului, 
a birourilor organizațiilor de bază ; 
la analiza de către comitetul orășe
nesc a activității comitetelor de 
partid de la uzinele „Electroputere“ 
și „7 Noiembrie“, de pe șantierele 
combinatului chimic și centralei de 
termoficare au fost invitați secretari 
ai organizațiilor de partid din alte 
întreprinderi.

îngrijindu-se de crearea unor or
ganizații de partid puternice în fie
care unitate agricolă, Comitetul ra
ional P.M.R. Urziceni a repartizat pe 
fiecare dintre membrii săi să se o- 
cupe de cîteva organizații de 
partid din G. A. C. A intrat în 
practica membrilor biroului raional 
să lucreze nemijlocit cu birourile 
organizațiilor de bază, să le ajute 
efectiv la întocmirea planurilor 
de muncă, alegerea problemelor 
puse în discuția adunărilor de par
tid, adoptarea unor hotărîri cores
punzătoare și organizarea înfăptui
rii lor. Toate acestea au contribuit 
la creșterea rolului organizațiilor de 
partid, la întărirea economică a 
gospodăriilor colective. în schimb, 
nivelul scăzut al muncii de partid 
în multe sate ale raionului Oltețu 
se explică prin îndrumarea super
ficială, nediferențiată a muncii bi
rourilor organizațiilor de bază de 
către secretarii comitetului raional.

Și-a dovedit eficacitatea metoda 
aplicată de multe comitete orășenești 
și raionale de a încredința unor 
membri ai comitetului și activului de 
partid sarcina să analizeze un timp 
mai îndelungat aspecte ale activității 
politice și economice în unitățile in
dustriale, agricole, culturale, trecînd 
apoi, împreună cu organizațiile de 
partid respective, la adoptarea celor 
mai eficiente măsuri de perfecționa
re a muncii. Comitetul orășenesc 
P.M.R. București a îndrumat comi
tetele raionale să examineze, îm
preună cu secretarii organizațiilor 
de partid și directorii întreprinderi
lor constructoare de mașini, stadiul 
îndeplinirii planului tehnic de asi
milare a produselor noi, ceea ce a 
contribuit la îmbunătățirea activită
ții în acest domeniu. Rezultate bune 
a dat aplicarea indicației conducerii 
de partid privind alcătuirea unor 
colective de activiști de partid, in
gineri și tehnicieni, maiștri, mun
citori evidențiați în întrecerea so
cialistă care ajută organele de partid 
în studierea situației dintr-o anumi
tă unitate industrială, stabilirea 
măsurilor pentru extinderea expe
rienței pozitive și înlăturarea defi
ciențelor.

A asigura un nivel înalt de îndru
mare a organizațiilor de bază în
seamnă a le ajuta să nu se limiteze 
la rezolvarea sarcinilor imediate, ci 
să îmbine cu pricepere preocuparea 
pentru acestea cu orientarea siste
matică spre realizarea obiectivelor 
de perspectivă. Tocmai munca de 
perspectivă, avînd în vedere nu nu
mai ceea ce trebuie făcut acum, ci 
și în luna sau anul viitor, este pro
prie stilului comunist de muncă ; 
cine se gîndește de azi la felul cum 
va face față sarcinilor zilei de mîine 
și ia din timp măsuri pregătitoare 
nu va fi luat prin „surprindere“ de 
probleme care erau în firea lucru
rilor să ajungă la ordinea zilei. Cu 
spirit de prevedere au procedat co-
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Metoda cofrajelor glisante, larg 
răspîndită pe șantierele de con
strucții din țara noastră, este per
manent îmbunătățită. S-a mecanizat 
și automatizat ridicarea cofrajelor. 
Specialiștii au reușit totodată să 
extindă sfera de aplicare a acestei 
metode de înaltă productivitate. 
Pentru prima oară s-au obținut în 
1963, cu ajutorul ei, construcții cu 
pereți înclinați și grosimi variabile 
— conice sau piramidale. Este vor
ba de coșurile de fum tronconice, 
poligonale, de la fabricile de ciment 
din Turda și Medgidia. La construc
ția de la Turda căptușeala a fost 
executată din beton refractar, con
comitent cu pereții de rezistență, 
ceea ce reprezintă o noutate în acest 
domeniu. în prezent se află în curs

Au început lucrările la două noi 
pentru Institutul 
București. Aici 
de cursuri și de 
proiecte, labora-

corpuri de clădiri 
de construcții din 
vor funcționa săli 
seminarii, săli de 
toare, cabinete ș.a.

Lucrările sînt executate de că
tre întreprinderea de construc- 
ții-montaj nr. 1 București și ur
mează să fie terminate pînă la sfîr- 
șitul acestui an.

Unități ale cooperației pe traseele turistice
în stațiunile balneoclimaterice și în 

localitățile situate pe principalele tra
see turistice, cooperația de consum are 
peste 2 000 do> unități comerciale. Ju
mătate din numărul acestora sînt : res
taurante, cofetării, bufete, chioșcuri de 
dulciuri și răcoritoare. In vederea se
zonului turistic de vară sînt în plină 
desfășurare lucrări de construcții și 
amenajări la noi complexe comerciale 
sau magazine universale la Bănea- 
sa, Hîrlău, Ivești, Geoagiu, Pojorîta 
și Frasin. In mare parte ele vor

Deschiderea lucrărilor ședinței plenare
a Consiliului Superior al Agriculturii

aduse semănătorii de porumb

Luni dimineața, în sala Palatului 
Republicii Populare Romine, au în
ceput lucrările ședinței plenare a 
Consiliului Superior al Agriculturii.

Ședința a fost deschisă de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Iau parte membrii consiliului și 
invitați — specialiști din institutele 
de cercetări și de învățămînt agri
col superior, de la consiliile agri
cole regionale, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

La ședință participă tovarășul A- 
lexandru Moghioroș, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro

INSTANTANEE

SE POATE 
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Zilele trecute am primit la redacție o 
scrisoare semnată de un grup de mun
citoare de la Fabrica de confecții și tri
cotaje București. Ea ridică o problemă 
de actualitate, de etică cetățenească : „In 
fiecare dimineață, în stafia tramvaiului 
13 sau a troleibuzului cu care călătorim 
spre fabrică, are loc un adevărat asalt. 
Cîștigă, se înjelege, cei mai voinici. Ui- 
tînd de regulile elementare ale bunei 
cuviințe, aceștia dau din coate, împing, se 
reped să fie primii la urcare. Autobuze 
sînt, dar ei nu vor în ruptul capului să 
aștepte cursa următoare".

Ne amintim că in urmă cu cîfiva 
ani se petreceau scene asemănătoa
re și la intrarea la cinematografe. A 
fost luată însă o măsură apreciată de 
toată lumea : numerotarea locurilor. Deși 
a mers mai greu la început, astăzi poți 
viziona spectacolele în mod civilizat. De 
asemenea, C.F.R.-ul a dispus ca la tre
nurile mai solicitate să se aplice regi
mul de rezervare a locurilor. In unele 
instituții, unde există o mare afluență de 
cetățeni, s-a găsit modalitatea de a se 
respecta ordinea, fie prin înscrierea pe 
liste, fie prin distribuirea unor numere. 
Șirul exemplelor ar putea continua. „Ne 
întrebăm, spune în încheiere scrisoarea 
amintită, oare e chiar alit de greu să 
se introducă disciplina și în sectorul trans
portului în comun l"

Aspecte asemănătoare celor relatate 
de autoarele scrisorii de mai sus pot fi 
întîlnite în orele de aglomerație în mulle 
stații. De aici vociferări, nervi. Este ade
vărat că, deseori, de vină pentru aseme

în ziarul de azi;

® I. Burcioiu : Tehnologia mo
dernă în secțiile de tratamente 
termice (pag. 2-a).

® Cărfi (pag. 2-a).
® Pentru mamă ți copil (pag. 

3-a).
• T. Vornicu : Corespondentă 

din Paris — în al doilea tur al 
alegerilor cantonale, partidele de 
stînga au înregistrat din nou cîț- 
tlgurl importante (pag- 4-a).

de ridicare, prin această metodă, co
șul de gaze de 120 metri la Combi- 

' natul de celuloză de la Brăila și cel 
de fum de 160 metri la Craiova — cel 
mai înalt din țara noastră. La a- 
ceastă ultimă construcție, care a a- 
juns la cota 140, se realizează și 
șamotarea coșului, odată cu glisa
rea, cu ajutorul aceleiași instalații, 
ceea ce permite reducerea termenu
lui de execuție cu 2—3 luni și reali
zarea de importante economii.

Specialiștii din Ministerul Indus
triei Construcțiilor și-au propus ca 
în cursul acestui an să perfecționeze 
în continuare instalația de glisare, 
astfel ca ea să poată fi utilizată și la 
execuția turnurilor de răcire, cu pe
reți hiperbolici, de la termocentrale.

(Agerpres)

Premiera 
unui film rominesc

La cinematograful „Republica“ 
a avut loc luni seara premiera nou
lui film romînesc „Un surîs în plină 
vară“, producție a Studioului „Bucu
rești“. Scenariul este semnat de 
Dumitru Radu Popescu, regia — Geo 
Saizescu, muzica — Radu Șerban. 
Rolurile principale sînt interpretate- 
de Sebastian Papaiani, Florina Lui- 
can, Silvia Fulda, Dem. Rădulescu, 
Matei Alexandru, George Constan
tin, Nineta Guști, Draga Olteanu, 
Catița Ispas.

în folosință în prima jumătatefi date
a acestui an. Vor mai fi înființate ma
gazine universale la Slănic-Prahova, 
Sîncrăieni și Otopeni, restaurante și 
cofetării la Rucăr și Sovata, un bufet 
și un magazin alimentar la Tîncăbești. 
Magazinele cooperației de pe traseele 
turistice vor primi, în cursul anului, 58 
utilaje frigorifice, 20 mașini pentru 
preparat cafea, 35 cuptoare electrice 
de patiserie, 64 mașini electrice pentru 
înghețată, sute de aparate de tras bere 
etc. (Agerpres)

S.M.T. Tărtășești. în urma probelor, 
s-a constatat că semănătoarea cu 6 
brăzdare realizează indici tehnico- 
economici superiori. Astfel, prin fo
losirea ei în producție, numărul 
tractoarelor necesare la semănat se 
reduce cu o treime, în aceeași mă
sură micșorîndu-se și consumul de 
carburanți. în fotografie : ultimele 
verificări ale semănătorii de porumb 
2SPC-2.

Un colectiv de specialiști ai Con
siliului agricol regional București a 
atașat la semănătoarea de porumb 
2 SPC-2 încă două brăzdare, făcînd 
ca mașina să lucreze pe șase braz
de deodată, în loc de patru. Semă
nătoarea astfel modificată a fost 
utilizată anul trecut în mod experi
mental de către Stațiunea de încer
care a mașinilor agricole de la 
Moara Domnească și de către

mîn, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Lucrările ședinței sînt consacrate 
analizei muncii depuse de consiliile 
agricole, de specialiștii și lucrătorii 
din agricultură, a rezultatelor obți
nute în anul 1963 în vederea stabi
lirii celor mai eficiente măsuri și 
metode de muncă pentru îndepli
nirea planului pe acest an.

Tovarășul Eugen Alexe, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii, a prezentat darea de 
seamă asupra activității consilii
lor agricole regionale și raionale, a 
gospodăriilor agricole colective în 
anul 1963 și măsurile necesare pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1964. Tovarășul Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinte al

nea situații neplăcute sînt și conductorii 
vehiculelor I.T.B., fie nerespectînd grafi
cele de circulație, fie manifestînd grabă 
nejustificată la pornire. Nu mai departe, 
ieri, în stația din Piața Scînteii a mașinii 
31, în timp ce unul din autobuze fusese 
transformat înfr-o adevărată redută, alte 
patru așteptau la capul liniei, fără să se 
clintească. Șoferii stăteau la taclale, sub 
privirile îngăduitoare a doi controlori.

Dar nu-i mai puțin adevărat că depinde 
în primul rînd de cetățeni ca urcarea în 
autobuze și tramvaie să se facă discipli
nat. Lucru pe deplin posibil, dacă fiecare 
va înțelege că este în propriul interes 
să respecte ordinea sosirii. Privind foto
grafiile, puteți face o comparație între 
ceea ce înseamnă busculadele la urcare 
și modul civilizat în care un alt grup de 
cetățeni așteaptă în stație.

VIZITA DELEGAȚIEI COMITETULUI CENTRAL
M PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN ÎN UNII» SOVIETICĂ

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Dele
gația Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn în frunte 
cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., din care fac parte tova
rășii Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
șescu și Chivu Stoica, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
înapoindu-se de la Pekin și Phe
nian, a sosit în seara zilei de 14 
martie la Gagra, pentru a avea în
trevederi cu tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

La aeroportul din Adler, delegația 
C.C. al P.M.R. a fost întîmpinată de
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., V. P. Mjavanadze, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Gruzia, I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., G. D. 
Djavahișvili, membru al C.C. al 
P.C.U.S., M. T. Bgajba, secretar al 
Comitetului regional de partid din 
Abhazia.

La 15 și 16 martie, la Gagra au

DELEGAȚIA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

La sosire, pe aeroportul Băneasa
Luni la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, alcătuită din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, conducătorul de
legației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, membri 
ai Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Consiliului Superior al Agriculturii, 
a expus raportul privind activita
tea economică și de producție a 
gospodăriilor agricole de stat pe a- 
nul 1963 și măsurile pentru îndepli
nirea planului pe anul 1964. în 
continuare, tovarășul Nicolae Gio- 
san, prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, a 
prezentat referatul asupra rezulta
telor cercetărilor științifice ale In
stitutului central de cercetări a- 
gricole și a tematicii de cercetare pe 
acest an.

După-amiază au avut loc discuții 
în secțiile de specialitate ale Consi
liului Superior al Agriculturii în le
gătură cu rapoartele prezentate.

Lucrările ședinței plenare conti
nuă. (Agerpres)

Ar fi bine dacă I.T.B.-ul, în colaborare 
cu Serviciul circulației din cadrul Miliției 
Capitalei — care a cîștigat o bună ex
periență în acțiunea de popularizare a 
regulilor circulației — s-ar gîndi la unele 
acțiuni în această direcție. Bunăoară, în 
unele piețe și stafii aglomerate s-ar pu
tea amenaja locuri de trecere de tipul 
celor aflate la intrarea pe stadioane sau 
la casele de bilete ale unor cinemato
grafe. Bune rezultate ar da și acțiunile 
propagandistice — afișele, pliantele, dia
pozitivele proiectate la cinematografe. Cit 
privește „Jurnalele de actualități" și cele 
ale televiziunii, ele pot contribui la for
marea unei opinii de masă, Iratînd cu 
mijloace specifice această problemă. In 
ultimă instanță însă, totul depinde de fie
care dintre noi.

Ion MĂRGINEANU 

avut loc întîlniri între tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și delegația Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, în frunte cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

La întîlniri au participat din par
tea C.C. al P.M.R. tovarășii Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu. Chivu 
Stoica, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R.

Din partea C.C. al P.C.U.S. au 
participat tovarășii A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., V. P. Mjavanadze, membru 
supleant al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

în timpul întîlnirilor, reprezen
tanții celor două partide au făcut un 
schimb de păreri în probleme care 
prezintă interes reciproc. în cursul 
convorbirilor s-a acordat o atenție 
deosebită problemelor legate de lup
ta pentru întărirea unității și coezi
unii țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar.

au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tu.zu, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor obștești

„Dăm legătura cu Clujul
în ultimul timp telespectatorii au 

avut plăcuta surpriză să vadă trans
mise, prin televiziune, spectacole și 
manifestări sportive direct de la 
Cluj. Duminica trecută la televizor 
au fost redate imagini de la meciu
rile de fotbal, alternativ, și de la 
București și de la Cluj. Săptămîna 
aceasta telespectatorii vor vedea din 
nou pe micul ecran anunțul „Dăm 
legătura cu Clujul“. Ne-am adresat 
specialiștilor de la Ministerul Trans
porturilor ' și Telecomunicațiilor 
care ne-au dat următoarele amă
nunte. Prin construirea unei rețele 
de radiorelee, programul de televi-

ziune transmis de studioul din Bucu
rești poate fi transportat în două 
sensuri, dus-întors. Datorită unor 
amenajări făcute la stația de re
transmisie din Cluj s-a creat posi
bilitatea realizării emisiunilor la 
fața locului. Ele se înfăptuiesc cu 
ajutorul carului de reportaj care 
transmite stației din Cluj progra
mul, iar aceasta, prin radiorelee, îl 
transportă la studioul din București 
care îl retransmite apoi în țară. In 
curînd, asemenea emisiuni vor fi 
realizate și de la Iași, iar în viitorul 
apropiat și de la Timișoara.

Intîlnirile s-au desfășurat înTr-d 
atmosferă de prietenie frățească și 
cordialitate.

La 16 martie delegația C.C. al 
P.M.R. a plecat spre patrie.

Delegația a fost condusă la aero
port de tovarășii N. S. Hrușciov, 
A. I. Mikoian, V. P. Mjavanadze,
I. V. Andropov, G. D. Djavahișvili, 
M. T. Bgajba.

Părăsind spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a trimis tovarășului N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, următoarea te
legramă :

De la bordul avionului, delegația 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, părăsind spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice, vă 
transmite un prietenesc și cordial 
salut, dumneavoastră personal și 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, și adresează totodată po
porului sovietic cele mai calde urări 
de succes în munca și lupta pen
tru construirea comunismului și a- 
părarea păcii.

Foto : Gh. Vințilă

și instituțiilor centrale, activiști de 
partid.

Au fost prezenți I. K, Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, Giăn Du Hpan, ambasado
rul R. P. D. Coreerie în R. P. Ro
mînă, Hou Si-giu, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R. P. Chineze 
în R. P. Romînă, și membri ai aces
tor ambasade.

(Agerpres)
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Tehnologia modernă 
în secțiile de tratamente termice

20 de ani de la masacrul de ia Rîbnița 

Luptători pentru libertatea 
și fericirea poporului

Calitatea și modul de comportare 
în exploatare a pieselor metalice 
depind în mare măsură de trata
mentul termic care li s-a aplicat. 
De aceea, în uzinele constructoare 
de mașini se acordă o mare atenție 
acestei părți integrante a oricărui 
proces tehnologic, se urmărește 
continua perfecționare a tratamen
telor termice și termochimice. Multe 
colective de întreprinderi au obținut 
rezultate frumoase în domeniul pro
movării progresului tehnic în sec
țiile de tratamente termice. îmbu
nătățirea utilajului și a proceselor 
tehnologice a dus la mai buna folo
sire a spațiului de lucru, la obține
rea unor caracteristici mecanice 
superioare a pieselor tratate. In 
mai multe uzine tratamentele ter
mice au fost amplasate în fluxul 
tehnologic al prelucrărilor meca
nice, ceea ce a adus o serie de a- 
yantaje tehnice și economice.

Progresul cel mal important rea
lizat pînă acum în domeniul trata
mentelor termice poate fi considerat 
aplicarea încălzirii prin inducție. 
Ultima sesiune tehnico-științifică 
organizată de Comisia inginerilor și 
tehnicienilor din Uzina „Tractorul“ 
Brașov a scos în evidență avantaje
le obținute în decursul celor 10 ani 
de aplicare a procedeului de încălzi
re prin inducție. O dată cu mărirea 
considerabilă a productivității mun
cii și reducerea prețului de cost cu 
zeci de milioane de lei, acest proce
deu a permis realizarea treptei ce
lei mai avansate de integrare a tra
tamentului termic în fluxul tehno
logic de fabricație, executarea tutu
ror operațiilor pe linia tehnologică a 
reperului respectiv. Acest procedeu 
a permis și automatizarea unui nu
măr important de operații de trata
ment termic. Colectivul Uzinei 
„Tractorul" a prezentat în cadrul 
sesiunii rezultatele unor interesante 
cercetări privind perfecționarea pro
cedeului de încălzire prin inducție 
și extinderea aplicării lui. Mențio
năm spre exemplu călirea pieselor 
din fontă cu grafit nodular, călirea 
roților dințate, precum și construirea 
mașinilor de călire prin inducție. Aici 
s-a realizat un sistem automat de 
menținere constantă a energiei ab
sorbite, la tensiuni variabile ale re
țelei. Noul sistem automat întrerupe 
operația de revenire după absor
birea unei anumite cantități de 

Călirea cu ajutorul curenților de înaltă frecvență se aplică cu succes șl la Uzinele „Timpuri Noi" din 
Capitală. în fotografie : In secția de tratamente termice a uzinei, un arbore cotit este pregătit pentru în

călzire cu ajutorul C.I.F.

energie stabilite, astfel că se obțin 
rezultate tehnologice constante. Se 
recomandă de aceea și altor uzine să 
studieze această experiență și s-o 
extindă în secțiile lor de tratamente 
termice.

Aplicarea încălzirii prin inducție a 
devenit posibilă datorită fabricării 
în țară a generatorilor de frecvență 
medie. Colectivul Fabricii de mașini 
electrice și al Uzinelor „Electronica“ 
din Capitală se preocupă intens de 
îmbunătățirea constructivă și lărgi
rea sortimentului de generatori. 
Este necesar ca această acțiune să 
fie sprijinită și în continuare de 
M.I.C.M., în special în privința fa
bricării generatorilor de înaltă frec
vență, întrucît Uzinele „Electronica“ 
întîmpină dificultăți la realizarea a- 
cestora.

Prin organizarea unui atelier de 
proiectare și executare a utilajelor 
de încălzire prin inducție, la 
I.C.T.C.M.-București s-au creat 
condiții și mai bune pentru perfec
ționarea și extinderea acestui pro
cedeu. în 1964 atelierul are un bogat 
plan de activitate. Printre altele, se 
va urmări stabilirea parametrilor 
optimi de încălzire și răcire pentru 
diferite materiale și genuri de piese.

Cu toate că procedeul de încăl
zire prin inducție are un larg do
meniu de aplicabilitate în trata
mentul termic, el nu poate acoperi 
întregul sector. De aceea atenția 
I.C.T.C.M. și a uzinelor trebuie să 
se îndrepte și în alte direcții.

în cadrul I.C.T.C.M. ca și al unor 
uzine s-au cercetat și s-au stabilit 
mai multe procedee tehnologice mo
derne, menite să ducă, prin aplica
rea lor în producție, la însemnate 
progrese tehnico-economice. Așa sînt 
cianurarea sculelor dip oțel rapid, 
fosfatarea sculelor, încălzirea în băi 
de săruri a sculelor din oțel rapid în 
vederea călirii, protecția cu pastă 
contra cementării în gaz etc. în 
scopul aplicării procedeului de sul- 
fizare, uzinele și-au realizat inițial 
cu mijloace proprii baia de săruri. 
Pentru extinderea acestui valoros 
procedeu I.C.T.C.M. a elaborat une
le proiecte tip de cuptor-baie. Ur
mează să se execute modelul expe
rimental la una din uzinele intere
sate și apoi să se treacă la genera
lizarea lui.

Uzina „Elastic" Sibiu a introdus 
încălzirea în atmosferă controlată. 
Extinderea metodei impune folosi

rea unor cuptoare și generatoare. 
Un asemenea cuptor, proiectat de 
același institut, urmează să fie exe
cutat. La producerea pinioanelar cia- 
nurăte, în uzine se cere mai larg 
utilizat procedeul de călire izoter
mă, în felul acesta reducîndu-se în 
mod substanțial deformațiile care 
creează atîtea dificultăți la fabrica
ția lor. Pentru extinderea procedeu
lui este necesar un cuptor-baie de 
săruri, care să asigure o temperatu
ră constantă a mediului de răcire.

în multe ateliere de tratamente 
termice s-au modernizat cuptoarele 
simple. Se remarcă înlocuirea a- 
proape completă a cuptoarelor cu 
combustibil lichid și folosirea pe 
scară largă a cuptoarelor electrice, 
cu reglaj automat, uneori electronic. 
Este îmbucurător că uzine ca „Trac- 
torul“-Brașov, Uzinele constructoa
re de mașini Reșița, Uzinele „Vul- 
can“-București, „1 Mai“-Ploiești, 
Fabrica de rulmenți Bîrlad și altele 
și-au construit singure cuptoare e- 
lectrice sau cuptoare-băi de săruri J 
majoritatea uzinelor se străduiesc să 
valorifice experiența altor colective 
în acest domeniu. Și totuși lucrurile 
nu progresează, credem, în ritmul 
impus de cerințele producției.

Prin exemplele de mai sus am ur
mărit sa demonstrăm că pentru in
tensificarea ritmului de moderni
zare a atelierelor de tratamente ter
mice a devenit necesară profilarea 
de către M.I.C.M. a unei întreprin
deri care să fabrice utilaje de tra
tamente termice. Experiența acu
mulată de unele uzine în acest do
meniu poate constitui o bază pen
tru organizarea fabricării centrali
zate a utilajelor de tratamente ter
mice.

Fabricarea în țară a aparatelor 
termo-tehnice și pentru controlul 
durității permite îmbunătățirea ac
tivității în atelierele de tratamente 
termice. Este necesar ca promovarea 
sistematică a progresului tehnic în 
atelierele de tratamente termice să 
fie intensificată și lărgită pentru a 
cuprinde întregul sector, sub toate 
aspectele, inclusiv fabricarea cen
tralizată a utilajelor, în scopul asi
gurării unor performanțe mai înalte 
ale produselor.

Ion BURCIOIU
inginer principal specialist 

I C T C IVI

Sä1

Urmărind cum bate mima mașinii
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BACĂU (coresp. „Scînteii"). Au 
trecut vreo 3 ore de la preluarea 
schimbului. Mecanicul Mihai Tumu- 
rug continua să supravegheze cu 
atenție mersul pompelor stației de 
injecție. La un moment dat i se 
păru că aude un zgomot suspect. La 
început a crezut că-l înșeală auzul. 
Iși încorda atenția. Intr-adevăr zgo
motul diferea de cel obișnuit. Chemă 
imediat pe șeful de echipă, Gheor
ghe Adochiței. Nu le-a fost ușor să 
distingă la care din pompe se auzea 
zgomotul neobișnuit.

Era pompa cu nr. 1. O opriră în
dată și începură să controleze în
tregul angrenaj. La prima vedere nu 
se observa nici un defect. Să se fi

TEATRE • (IHEIÜÂ ® TELEVIZSOUE
TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale“ (Sala Comedia) : Orfeu 
în Infern — (orele 19) ; (Sala Studio) : 
Avarul — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara’ (Sala din bd. Magheru) : Peer 
Gynt — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Casa cu două Intrări _ (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Orestia — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Gaițele — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neret : Acuzarea apără — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Opera de trei 
parale _ (orele 20). Teatrul satiric-mu- 
zlcal ,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor — (orele 16). Circul de stat : 
Non stop-1964 — (spectacol prezentat de 
artiști ai Circului din Praga — orele
19,30).  Ansamblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20).

CINEMATOGRAFE S Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 

înșelat oare ? Au controlat cu cea 
mai mare atenție încă o dată fiecare 
piesă. Cînd au ajuns la arborele co
tit, nu mică le-a fost mirarea obser- 
vînd la unul din capete o fisură. De
fectul a fost în felul acesta descope
rit la timp și arborele cotit înlocuit 
cu unul nou. Urmărind cu atenție 
cum bate inima mașinilor, mecanicul 
a sesizat zgomotul suspect și a des
coperit fisura — a spus ing. Gheor
ghe Avădanei, șeful mecanic al sche
lei Moinești. A prevenit astfel o 
grea avarie. Continuînd să func
ționeze, arborele cotit se putea 
sparge, distrugînd întregul angrenaj 
al pompei. Ar fi ieșit din funcțiune 
întreaga stație și s-ar fi produs pa
gube materiale mari.

(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un suris 
în plină vară : Republica (9,45; 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15). Domnișoara Barbă
Albastră : Carpați (10; 12; 14; 16; 18.15:
20,30),  Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 

.21), Flamura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Dezrădăcinații : Excelsior (10; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Tomis (9.15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30;
16,45; 19; 21). Totul rămîne oamenilor : 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grl- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Vi-1 prezint pe 
Baluev — cinemascop : Festival (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca (16,30; 
18,30; 20,30). Iolantlia : Victoria (10,15; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 
18,15; 20,30). Era noapte la Roma (ambele 
serii) ; Central (10,15; 13; 16; 19). A treia 
repriză — cinemascop : Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continu
are ; 18,15; 20,30). Medicamentul care
ucide (ambele serii) ; Union (16; 19.30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10), Pași spre Lună : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Drumul Sării (16; 
18; 20). Cartea ruptă ; Măsurarea timpu
lui ; Aparate care salvează viața ; Clu
bul problemelor interesante i Singura

In anii cumpliți ai dictaturii fas
ciste, cei mai buni fii ai poporului 
nostru, în frunte cu comuniștii, în- 
fruntînd teroarea sălbatică dezlăn
țuită de guvernanții fasciști și de 
cotropitorii hitleriști, au luptat cu 
eroism pentru scoaterea Romîniei 
din criminalul război antisovietic, 
pentru eliberarea patriei.

Cadrele de bază ale partidului co
munist din închisori și lagăre și din 
afară au îndrumat organizarea acți
unilor hotărîtoare menite să ducă la 
răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și trecerea Romîniei de partea 
coaliției antihitleriste.

în primăvara anului 1944, războiul 
intrase în faza finală. Fiara hitleristă 
încolțită, cuprinsă de panică și de
rută, se retrăgea sub loviturile ni
micitoare ale Armatei Sovietice.

La Rîbnița, pe malul stîng al Nis
trului, într-o fostă cazarmă, trans
formată în temniță, erau închiși a- 
lături de numeroși luptători anti
fasciști, și un grup de 52 deținuți 
politici din Romînia, printre care 
Lazăr Grünberg și Bernat Andrei.

Amîndoi intraseră de tineri în 
rîndurile mișcării muncitorești re
voluționare. Lazăr Grünberg; mun
citor lăcătuș, și-a început activita
tea în U.T.C. la vîrsta de 16 ani. La 
21 de ani partidul i-a încredințat 
sarcina de răspundere de secretar 
al Comitetului regional Prahova al 
Uniunii Tineretului Comunist. în 
această calitate el a desfășurat o 
muncă susținută pentru a-i ridica 
pe tinerii muncitori la apărarea in
tereselor lor vitale, a organizat par
ticiparea lor la eroicele lupte din 
februarie 1933. Bernat Andrei, tîm- 
plar, a devenit activist al U.T.C. 
din Tg. Mureș de la vîrsta de 19 
ani. El a organizat un șir de acțiuni 
ale tineretului muncitoresc din Tg. 
Mureș și din alte orașe.

Atît Lazăr Grünberg, cît și Bernat 
Andrei au făcut parte din conduce
rea U.T.C. întemnițați pentru mulți 
ani, ei s-au călit în școala aspră a 
închisorilor, ca luptători proletari.

în anul 1942, împreună cu un 
grup de cîteva sute de internați po
litici din lagărul de la Tg. Jiu, a 
fost deportat în lagărul de la Vap- 
niarca, pe teritoriul sovietic vremel
nic ocupat de hitleriști, și un 
grup de deținuți politici din diferite 
închisori din țară, între care se a- 
flau și Lazăr Grünberg și Bernat 
Andrei. Organizația de partid din la
găr, din conducerea căreia au făcut 
parte, a organizat lupta internaților 
împotriva regimului de exterminare 
instaurat de călăii fasciști.

în scopul slăbirii colectivului 
de comuniști și al demoralizării 
masei internaților, administrația la
gărului a transferat grupul celor

plăcere ; In grădina zoologică ; Orașul : 
Timpuri Noi (de Ia orele 10 la orele 17 
rulează în continuare ; 19; 21). Foto Ha
ber : Giulești (10; 12,15; 14,30; 17,-15; 20), 
Bücegi (10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30), Au
rora (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Haiducul de pe Ccremuș : înfrățirea în
tre popoare (10; 15,45; 18; 20 15). Tudor 
(ambele serii) : Cultural (10; 16; 19.30). 
Valea vulturilor : Dacia (9,30; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Hoțul din San Marengo . Bu- 
zești (13; 15,30, 17,45; 20), Viitorul (14;
16.15; 20,30). Nu-1 Ioc pentru ai treilea : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Locotenent
Cristina : Unirea (16; 18,15; 20,30), Popu
lar (10,30; 10; 18,15; 20,30). Scano Boa :
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lira (15. 17; 
19; 20,45). Qivitoq : Vitan (16; 18,15;
20,30).  Cascada diavolului : Munca (16; 
18,15; 20,30) Vacanță la mare — cinema
scop : Moșilor (15; 17; 19; 21) A 12-a
noapte : Cosmos (16; 18; 20) Viață spor
tivă ; Colentina (15; 17,45; 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop : Volga (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30). Omul cu ricșa — 
cinemascop : Luceafărul (15; 17; 19, 21). 
Pisica de mare : Progresul (15,30; 18;
20,15). Doamna Tu Hau : Ferentari <16; 
18,15; 20,30). Renul alb : Cotroccni (15; 

proveniți din închisori în închisoa« 
rea de la Rîbnița.

Aci, în ciuda tuturor interdicții
lor, deținuții comuniști și antifas
ciști s-au organizat într-un colectiv, 
puternic, solidar și combativ, reu
șind să stabilească legătura cu cel 
300 de partizani sovietici întemni
țați în beciul închisorii și cu inter- 
nații romîni aflați în lagărul de la 
Grosulovo.

Pe la mijlocul lunii martie 1944, 
frontul se ■ apropia de Rîbnița. în 
noaptea de 17 martie deținuții, care 
așteptau să fie evacuați, cum li se 
anunțase în timpul zilei, au auzit ra
falele mitralierelor. Erau masacrați 
partizanii sovietici. După aceasta, 
Gestapoul a săvîrșit o nouă crimă 
mîrșavă, împușcînd pe cei 52 de de
ținuți politici din Romînia. în tim
pul execuției, din zeci de piepturi a 
izbucnit „Internaționala“.

Masacrul de la Rîbnița a consti
tuit una din numeroasele crime să- 
vîrșite de fasciști ; el pune într-o 
lumină necruțătoare chipul mon
struos al fascismului.

Sentimentele comuniștilor, ale 
maselor de oameni ai muncii, față 
de cei care au căzut victime mișe- 
lescului asasinat, au fost exprimate 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, internat în acel timp în lagă
rul de la Tg. Jiu. într-o' scrisoare 
adresată unui colectiv de internați 
politici antifasciști, el arăta : ....noi,
cei rămași la datorie, ne plecăm cu 
respect în fața jertfei aduse cu atîta 
generozitate cauzei noastre înalte, 
clasei muncitoare și poporului ro- 
mîn. Partidul nostru poate fi mîn- 
dru de ei. Devotamentul lor, spiri
tul de sacrificiu și hotărîrea care 
i-au animat în cele mai grele îm
prejurări sînt pentru noi pilde vii, 
de la care nu ne vom abate nicio
dată. Cu rîndurile strînse, căliți în 
asprimea luptei și încordînd puterile 
noastre, vom purta mai departe 
steagul partidului pînă la înfăptui
rea deplină a idealurilor care au în
suflețit viața celor dispăruți“.

Acum. în anul celei de a 20-a a- 
niversări a eliberării patriei, se vede 
cît se poate de clar că partidul co
muniștilor și-a ținut cuvîntul. Idea
lurile pentru care au luptat și s-au 
jertfit în decursul anilor cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare și ai în
tregului popor muncitor au devenit 
realitate în țara noastră.

Neuitată va rămîne în inimile oa
menilor muncii amintirea eroilor 
clasei muncitoare, care și-au dat 
viața pentru fericirea poporului, 
pentru libertatea și independența 
patriei, pentru socialism.

1. PETRE

17; 19; 21). Babette pleacă la război — 
cinemascop : Pacea (16; 18; 20.15)

TELEVIZIUNE: Orele 18,30 _ Univer
sitatea tehnică la televiziune : Mecani
zarea lucrărilor de terasament, de Ing. 
Mihail Anastasescu. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — Pentru pionieri și
școlari : Cercul curioșilor 19,35 — Trans
misiune de la Teatrul Național din Cluj 
„Citadela sfărîmată", de Horla Lovi- 
nescu. în pauze : Emisiunea de știință: 
Jurnalul de știință și tehnică ; Muzeul 
satului — film documentar. în încheiere: 
Buletin de știri șl buletin meteorologic.

CO VA FI VKEMEA
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 

Și 20 martie. în țară : Vreme în general 
umedă, cu cerul variabil, mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie și lapoviță. Tempe
ratura ușor variabilă. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 8 
grade. Local ceață In București : Vre
me în general umedă cu cerul variabil, 
mai mult acoperit. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie și lapoviță. Tem
peratura ușor variabilă

Geo Dumitrescu : AVENTURI LIRICE
Imbinînd o fantezie îndrăzneață cu ob

servații exacte, prilejuite de evenimen
tele cotidiene, Geo Dumitrescu descifrea
ză în aspectele comune ale realității sim
boluri poetice majore. Nu este, firește, 
unicul poet care uzează de aceste pro
cedee. Autorul „Aventurilor lirice” le 
conferă însă o individualitate poetică a- 
parte.

Geo Dumitrescu evită notația rece, 
crispată, preferind atitudinile ferme. In 
mai toate poemele el concentrează 
în jurul unei întîmplări oarecare, unei 
mici aventuri, ca să folosim metafora 
poetului, motive lirice, reflecții aparent 
îndepărtate. Nota dominantă a „Aventu
rilor lirice" este capacitatea de dăruire 
umană. De aici provine optimismul, sen
timentul participării pasionate la preface
rile revoluționare. Gesturile largi, patetice, 
adeseori poetul le comentează cu Sfială, 
uimindu-se parcă de atîta cutezanță, de 
proiecțiile atît de vaste ale sentimentelor. 
Atitudinile solitare nu-i sînt prielnice : 
...„ieșind de sub ciuperca de fetru / a sin
gurătății, / mă-nforc printre oameni...” ; 
această întoarcere îi dă senzația că 
regăsește frumusețea, splendida demni
tate umană, pulsul adevărat al realului, 
în formele cele mai energice (Intrare în 
atelier). Încă din acest prim poem al vo
lumului se observă, ia Geo Dumitrescu, 
preocuparea etică, încercarea de a trans
pune, în planul poeziei, dezbaterea mo
rală. Aceste preocupări capătă o con
cretizare poetică aparte în Clinele de 
lingă pod. Aici, un motiv banal se con
vertește în simbol, capătă nimb poetic 
Este desigur dificil să limitezi la un sin
gur sens înțelesul unui simbol poetic 
Poemul lui Geo Dumitrescu pare însă să 
sugereze demnitatea, conștiința regăsită 
a individului, tulburătoarea, umana lui 
vigilență și bunătate, slujite de valori 
morale statornice.

Izbînzile obținute în domeniul electri
ficării (Orație la o moară de lumină), 
poetul le asociază, tot așa, unei mișcări 
pe plan moral. Lumina înseamnă, în tăl
măcire poetică, înfrîngerea „namilei în
tunericului“ și, implicit, a „căruntului 
bour al inerției", fugărit prin noaptea is
toriei de iscusiții vînători de pe valea 
Bistriței.

Geo Dumitrescu schimbă în tot mo
mentul planurile expunerii, notației, în- 
toreînd observațiile spre o sugestie poe
tică mai largă. Așa procedează și în 
Balada corăbiilor de piatră și în Maca
rale la marginea orașului, poemele cele 
mai substanțiale din seria acestor pline 
de sens „Aventuri lirice".

Balada corăbiilor de piatră debutează 
printr-o contemplare a insulelor, spălate 
de apele oceanelor. Insulele nu sînt, 
observă poetul într-o divagație umoristi
că, vietăți marine sau corăbii din epoca 
de piatră — așa cum au gîndit, în mituri, 
generațiile mai vechi de oameni — ci 
poame siderale, rodul prodigios al ce
rului, aruncat pe-ntinsele ape ale pămîn- 
tului. Aceaștă cosmogonie romantică, 
spusă cu detașare ironică, cu hazul unui 
fantezist ce se ignoră, se orientează spre 
pamflet, spre un lirism mai direct, în 
care apar fulgerele de mînie împotriva 
colonialismului. Menținînd metafora de 
început și reluînd contemplația, poetul 
întrezărește insulele pornind în „lunga 
croazieră planetară a libertății".

Capacitatea de a da un sens politic 
înalt contemplației poetice, fanteziei a- 
vîntate, de a le asocia culorile pamfletu
lui liric, duce la bune efecte și în alte 
poeme (La ghicit, Spre stele, Obrazul 
rumen al amintirii și în poemul, citat mai 
sus, Macarale la marginea orașului) Re
marcabilă esie, în versurile din urmă, 
convertirea epicului în poezie. Poetul dă 
evenimentului (apariția macaralelor în 
cartier) implicații adînci, transpunînd to

tul pe planul unui poem de confesiune. 
Zgomotele macaralelor sînt înregistrate 
cu vie emoție, cu gravitate.

Poemul are o curgere epică pe care 
liricul, în momente de izbucnire pasio
nală, o tulbură, precipitînd, dramatizînd 
desfășurarea faptelor. Sub vraja sunetelor 
de la marginea orașului, pașii îl duc spre 
visatele, așteptatele macarale. Pătrunde
rea rapidă a noului în lumea cartierelor, 
perspectiva înnoitoare pe care o aduce 
socialismul în viața oamenilor simpli sînt 
sugerate prin apropierea acestor coloși 
de oțel ce poartă în urma lor, zvelte, 
atletice blocuri.

Nu în toată desfășurarea sa poemul 
are tensiunea lirică necesară (izbucnirea 
patetică din final ni se pare stridentă I), 
dar, în general, Macarale la marginea 
orașului ilustrează o gîndire poetică în
drăzneață.

Din cuprinsul „Aventurilor lirice” pot 
fi citate și alte poeme (Fugarul, Treptele 
iertării) în care sensibilitatea autorului se 
fixează în reliefuri poetice adecvate. Ame
nințate de discursivitate, de un patetism 
nefundat pe observația lirică convingă
toare, sînt Omul va fi om și Creie
rul uzinei. Asocierile neașteptate, de 
efect în altă parte, dau aici impresia 
unui efort de originalitate imagistică, fără 
implicații mai adinei pe planul intuiției 
lirice. „Omleta rincedă a lunii", ca me
taforă, poate, cu toată violența ei, să-și 
găsească locul într-un poem, cu grija însă 
de a păstra distanța ironică necesară. Alt
fel, culoarea ei pare stridentă.

„Aventuri lirice” însumează, în genere, 
poeme în care afirmarea pasionată a va
lorilor etice ale epocii socialiste se rea
lizează prin mijlocirea unui lirism nuan
țat de un spirit polemic totdeauna treaz 
și de o fantezie capabilă să dea radiații 
poetice faptelor comune.

Eugen SIMÏON

Poezia lui Pablo
Avem, nu de mult, în librării încă o 

culegere din versurile lui Pablo Neruda : 
Poezii noi. Volumul cuprinde textele 
cele mai reprezentative din Ode ele
mentare (1954), Noi ode elementare 
(1956), A treia carte a Odelor (1957), 
Estravagario (1958) și din Navigări și în
toarceri (1959). In marea majoritate, deci, 
ode; adică poezii adresate și închinate 
unei ființe sau unei realități demne de 
slavă.

Odele lui Pablo Neruda sînt 
multiple dialoguri ale poetului cu lumea, 
dialoguri și spovedanii ale poetului a- 
juns, în pragul celor șaizeci de ani ai săi 
și după o experiență artistică de patru 
decenii, să fie, în descendența lui Ru
ben Dario, poetul cu cea mai largă cir
culație continentală. Adînc împlîntat în 
pămîntul chilian, versul lui Neruda a de
venit un canto general al continentului 
latino-american, încărcat de emoție ar
tistică și de sensuri politice și umane 
universale.

fn culegerile de ode pe care le pre
zintă tălmăcirea romînească, înfîlnim un 
Neruda ajuns la deplina maturitate a ta
lentului său, un liric militant, care știe să 
extragă aurul poeziei din lumea cotidi
ană și familiară.

Daca un Saint-John Perse sau azi un 
Francis Ponge sau un René Char în 
Franța stabilesc un dialog, amar sau

m EDITURA PENTRU LITERATURĂ
® Au apărut monografiile „Lucian 

Biaga“ de Ov. S. Crohmălniceanu și 
„St. O. Iosif“ de Ion Roman.

o Editura a publicat în ultima 
vreme noi volume de versuri sem
nate de tineri scriitori. Au văzut lu
mina tiparului volumele : „O viziune 
a sentimentelor“ de Nichita Stă- 
nescu, „Vis planetar“ de Cezar 
Baltag, „Desprinderea de țărm“ de 
Ilie Constantin și „Orizonturi“ de 
Al. Căprariu.

o In colecția „Luceafărul“ au 
fost tipărite volumele de versuri 
„Singur printre poeți“ de Marin 
Sorescu, „Temperamentul primăve
rii“ de Damian Ureche, „Ploaie în 

deznădăjduit, al omului cu natura, revol
ta nerudiană pornește totdeauna de la 
condiția socială a omului simplu, cu care 
poetul este înfrățit în durere și-n năzu- 
inți. întregul univers în materialitatea lui, 
în viața lui diversă și multiplă, răsfrînge 
problematica omului. Pietrele, animale
le, pădurea sau marea cu miresmele lor 
tari și dulci constituie fot atîtea imbol
duri de meditație lirică fecundă a poe
tului în legătură cu omul și soarta lui. 
Ca și Federico Garcia Lorca, Machado, 
Guillen sau Alberti, Pablo Neruda este 
un poet al omului, de pe pozițiile clare 
ale umanismului revoluționar. Nenumă
rate sînt versurile în care poetul și 
luptătorul sînt deopotrivă prezenți pen
tru a înfrunta mizeria și deznădejdea oa
menilor din continentul ■ american, pentru 
a face din vers îndemn și chemare, slo
vă de avînt și de speranță. Odă Guate
malez, Odă omului simplu, Odă poeziei, 
Odă văzduhului și, mai ales, emoționan
tul Testament de toamnă exprimă con
știința poetului chemat să cînfe adevă
rul, adevărul revoluționar împotriva nop
ții și a minciunii. In finalul Testamentului 
de toamnă, Neruda intuiește necesitatea 
poeziei chiar dincolo de destrămarea fi
zică a poetului:

„Și-acum, în spatele acestei foi, / eu 
plec, dar nu voi dispare : / voi face, în 
transparentă, un salt / ca un înotător al 
bolții cerești, ! apoi voi începe iarăși să

aprilie“ de Șina Dănciulescu și 
„Cascadele luminii“ de Negoită 
Irimie.

o Volumul de reportaje „între 
Marea Albă și Marea Neagră" redă 
impresiile de călătorie culese de 
Radu Boureanu din Uniunea So
vietică.

® Volumul lui Teofil Bușecan ..O 
sută de pași“ cuprinde nuvele și 
schițe.

o „Serile din sectorul nord“ se 
intitulează volumul de proză, receni 
apărut, semnat de Florin Mugur.

• în colecția „Biblioteca pentru 
toți“ a apărut un volum de ghici
tori intitulat „Cinel-cinel“.

Neruda
cresc / pînă cind voi fi atît de mic in 
tr-o zi, / incit vinful mă va purta, / și ni 
voi mai ști cum mă cheamă, / și deșlep 
findu-mă, nu voi mai fi : / atunci am să 
cînt în tăcere".

Culegerea se încheie cu versurile „Le
nin, îți mulțumesc / pentru văzduh, / pen
tru pîine, penlru speranță" (Odă lui Le
nin). Stăruie astfel, în mintea cititorului 
patosul poetului revoluționar, fidel lupte; 
și năzuințelor oamenilor simpli de pretu
tindeni.

Poeziile noi sînt o carte binevenită 
ele ne aduc mesajul exploziv și gingaș 
al unui mare poet, mărturia geniului vi
guros al unui popor Cu versurile lui 
Pablo Neruda. în valoroasa tălmăcire a 
Măriei Banuș, adăugăm încă o pagină a 
cunoașterii și a prieteniei cu popoarele 
și poejii lumii.

Vaienfin L1PATTÎ

Pesîtm prietenii 
„Librăriei noastre"

Aceste cuvinte te întîmpină doar 
în cîteva librării, dar colțul pe care 
ele îl denumesc se află în aproa
pe toate unitățile bucureștcne. Cel 
ce intră în librării poate consulta 
aici buletinul informativ .,Cărți 
noi" editat de Centrala Editurilor 
și Difuzării Cărții, unde găsește 
prezentarea unor volume recent 
apărute, cît și a altora în curs de 
apariție ; tot ai.ci poate să noteze 
într-un caiet sesizări sau sugestii 
cu privire la activitatea de edita
re, popularizare și difuzare a căr
ții. Pentru informarea cumpărăto
rilor este binevenită așezarea la 
loc vizibil a ..Ultimei noutăți“ Ar 
fi utilă, credem: și organizarea 
unor standuri sau rafturi speciale 
care- să fie mereu reîmprospătate, 
pe măsura apariției „noutăților" și 
în care să afli doar cărțile apăru
te în ultima vreme S-ar putea 
găsi și un mijloc prin care cumpă
rătorii să fie informați din vreme 
despre cărțile ce vor intra în zilele 
următoare în librării.

Se află în vitrinele librăriilor 
volumul „Proză literară" de Emi- 
nescu. cuprinzînd povestirile șl 
nuvelele publicate în timpul vie
ții de marele nostru scriitor: „Făt- 
Frumos din lacrimă", „Sărmanul 
„Dionis", „La aniversară", „Ceza- 
ra" cît și scrierile păstrate în 
manuscris și publicate total sau 
parțial în diferite ediții sau studii 
de istorie literară : romanul „Ge
niu pustiu" și povestirile și frag
mentele „Toma Nour în ghejurile 
siberiene", „Umbra mea", „Ar- 
chaeus", „Avatarii faraonului 
Tlă". „Moartea Cezarei" etc Edi
ția. apărută într-un tiraj de 90 000 
de exemplare, este îngrijită de 
Eugen Simion și Flora Șuteu, stu
diul introductiv fiind semnat de 
Eugen Simion.
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Pentru mamă sî copil INFORMAȚII
PRIMIRE LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI

® PESTE 17000 DE PATURI
ÎN SPITALELE PENTRU COPII

® BOLI PE CALE DE ERADICARE

@ 0 ACȚIUNE DE MARE 
IMPORTANTĂ ȘTIINȚIFICĂ

In țara noastră, ocrotirea sănătă
ții mamei și copilului se bucură de 
o atenție deosebită. Pentru a cu
noaște aspectele noi ale acestei vaste 
activități, un redactor al ziarului 
nostru a avut o convorbire cu tov. 
dr. Maria Misșir, director general 
în Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale.

— Ce acțiuni sînt în curs în 
domeniul ocrotirii mamei și copi
lului ?

— Asistența sanitară a femeii, în
deosebi a viitoarei mame, se desfă
șoară pe un plan tot mai larg. în o- 
rașe și sate, chiar și în cele mai în
depărtate, cadrele sanitare se îngri
jesc îndeaproape de sănătatea fe
meilor gravide. S-au organizat peste 
tot consultații prenatale, se urmă
rește prevenirea disgravidiilor, dis- 
pensarizarea femeilor suferinde ; ele 

'.sînt sfătuite asupra regimului pe 
care trebuie să-1 respecte.

— S-a asigurat, deci, suprave
gherea medicala permanentă a 
viitoarelor mame ?

— Exact. Marea majoritate a noi
lor născuți văd lumina zilei în ma
ternități, sub supravegherea cadre
lor medico-sanitare calificate.

După naștere, atenția noastră se 
îndreaptă, în mod deosebit, spre 
noul născut. în acest domeniu, 
principiul călăuzitor este puericul
tura activă. De cum părăsesc 
maternitatea, sugarii sînt luați în 
grija medicului pediatru de circum
scripție și supravegheați neîntre
rupt. Copiilor sănătoși, și cu atît 
mai mult celor din evidența spe
cială (prematuri, distrofici, rahitici 
etc) li se acordă îngrijire, medica
mente și chiar alimente preparate 
de bucătăriile dietetice ale circum
scripțiilor. Ultimele măsuri luate, în 
vederea cît mai bunei apărări a să
nătății copiilor, prin evitarea orică
rui contact dintre cei sănătoși și cei 
bolnavi, dau posibilitatea ca sugarii 
pînă la 6 luni să fie consultați de 
medic la domiciliu ; tot la domiciliu

Noua maternitate din Bacău

se fac și vaccinările copiilor pînă 
la un an. In general, se urmărește 
ca activitatea medicilor pediatri de 
circumscripție să fie în așa fel or
ganizată încît cea mai mare parte 
din timpul de lucru să fie rezervat 
urmăririi și consultării copiilor la 
domiciliu.

— Ce ne puteți spune des
pre extinderea instituțiilor cu- 
rativo-profiiactice pentru mamă 
și copil ?

— Numărul paturilor de copii în 
spitale a crescut continuu, ajungînd 
la peste 17 000, iar al celor din 
spitalele și secțiile de obstetrică- 
ginecologie — la circa 8 800. în a- 
ceste din urmă unități, noilor năs
cuți li s-au rezervat alte circa 4 000 
de paturi. La Bacău s-a construit un 
spital modern pentru copii, iar la 
spitalele din Onești, Hunedoara, 
Constanța etc sînt în curs de înfiin
țare secții de pediatrie. Ele vor fi 
încadrate cu specialiști și dotate cu 
aparatură modernă, putînd acorda 
o asistență dintre cele mai calificate. 
S-au înființat sanatorii pentru afec
țiuni reumatice, osteoarticulare, res
piratorii, rahitism, sechele de hepa
tită. Astfel de unități există la Si
biu, Gura Ocniței, 1 Mai-Victoria, 
Techirghiol, Vîlcele. în toate aceste 
sanatorii s-a creat posibilitatea a- 
plicării unor tratamente complexe 
medicale și psihopedagogice, iar în 
majoritatea lor și a școlarizării co
piilor internați. Ar mai fi de amin
tit organizarea serviciilor de reani
mare pentru copii în toate spitalele 
regionale și din unele orașe mai 
mari. Acest lucru este cu atît mai 
important cu cît la copii bolile îm
bracă adesea forme acute, foarte 
grave, care necesită o intervenție 
promptă.

— Campaniile cu caracter pro
filactic întreprinse în scopul o- 
crotirii sănătății întregii populații 
includ și acțiuni pentru preveni
rea unor boli specifice copiilor. 
Ce s-a întreprins în această pri
vință și ce rezultate s-au obținut?

— întreaga noastră activitate este 
bazată pe profilaxie. Pe lîngă aceas
ta, pentru prevenirea bolilor trans
misibile s-au introdus pe scară lar
gă imunizări active împotriva unor 
boli frecvente în trecut. Un aport 
deosebit în prevenirea și combate
rea tuberculozei l-a adus vaccina
rea cu vaccin B.C.G., care se face 
în mod obligatoriu tuturor copiilor, 
imediat după naștere. Tot în urma 
vaccinărilor sistematice, difteria ca 

și poliomielita sînt pe cale de era
dicare. Recent, sanatoriile pentru 
tratamentul sechelelor de poliomie
lită au putut fi reprofilate în uni
tăți pentru tratarea altor boli, da
torită scăderii foarte însemnate a 
îmbolnăvirilor ‘în urma vaccinărilor 
masive. Este un rezultat remarcabil 
al măsurilor profilactice întreprinse 
în țara noastră. în ultimii ani s-a 
introdus și vaccinarea împotriva tu
sei convulsive, boală care poate da 
la sugari complicații pulmonare și 
nervoase grave.

Asistența sanitară despre care am 
vorbit cuprinde întreaga țară. Pen
tru a atinge un nivel și mai înalt 
în acest domeniu, este nevoie să cu
noaștem cît mai profund problemele 
care se ivesc la fața locului, în ra
ioane, în circumscripții sanitare. De 
aceea, întreprindem pentru acest an 
cercetări multilaterale asupra aspec
telor specifice în 300 de circumscrip
ții sanitare. Aici vor lucra o bucată 
de timp, alături de cadrele locale 
permanente, 150 de medici primari 
și specialiști pediatri și 300 de cadre 
medii sanitare. Ei vor îndruma acti
vitatea curativo-profilactică de ocro
tire a mamei și copilului și vor a- 
corda efectiv asistență medicală în 
circumscripțiile sanitare. Această 
acțiune, care va cuprinde treptat în
treaga țară, are un caracter deose
bit prin scopurile propuse, rezulta
tele practice imediate și importanța 
ei științifică.

Grija statului nostru pentru îm
bunătățirea stării sănătății copiilor 
și femeilor privește nu numai acti
vitatea instituțiilor create în acest 
scop, ci și întărirea cercetării știin
țifice. Pentru îndrumarea științifică 
și tehnico-metodologică a activității 
curativo-profilactice avînd ca obiect 
sănătatea mamei și copilului a luat 
ființă Consiliul de pediatrie și ob- 
stetrică-ginecologie. El are menirea 
să orienteze cercetările științifice în 
strînsă legătură cu nevoile practicii 
medicale.

Rezultatele întregii activități de 
ocrotire a mamei și copilului des
fășurate pe linie de stat sînt dintre 
cele mai bune. Se constată îmbună
tățirea continuă a dezvoltării fizice 
a copiilor și tinerilor prin creșterea 
apreciabilă a taliei și greutății ; nu
mărul îmbolnăvirilor la maladii cu 
răspîhdire largă în trecut a scăzut 
simțitor, iar unele dintre aceste boli 
au dispărut în totalitate; în 1963 s-a 
ajuns la cel mai scăzut indice de 
mortalitate infantilă înregistrat 
vreodată în țara noastră.

Luni, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republici* *! Populare 
Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, a 
primit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Arso Milatovici, în legătură cu a- 
propiata sesiune a Comisiei mixte 
de colaborare economică romîno-iu- 
goslavă.

Intr-una din zilele trecute, cînd la
procesul foștilor supraveghetori SS 
din lagărul de la Auschwitz, care se 
desfășoară la Frankfurt pe Main, 
dezbaterile au fost suspendate pen
tru 24-de ore, la un cinematograf din 
oraș a avut loc o premieră puțin o-
bișnuită, în fața unui public puțin 
obișnuit. A fost prezentat filmul po
lonez despre lagărul inorții de la 
Auschwitz, intitulat „Sfîrșitul lumii 
noastre“, realizat după romanul lui 
Tadeusz Holuj, în regia Wandei Ja- 
kubowska. Realizatorii filmului au 
fost deținuți în acest lagăr. Prezent 
la premieră, Holuj și-a invitat singur 
primul său public : judecătorii, pro
curorii, avocații, reprezentanți ai pre
sei. Un public — după cum a scris 
ziarul „Die Welt“ — „aflat în temă“.

După definitivarea montării, fil
mul va fi prezentat în capitalele eu
ropene. Relatînd cele de mai sus, zia
rul vest-german scrie că pentru cei

VIZITA ȘEFILOR 
MISIUNILOR DIPLOMATICE 

LA SPITALUL CLINIC FUNDENI

Luni, 16 martie 1964, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București au vizitat Spitalul clinic 
FundenL Șefii misiunilor diplomatice 
au manifestat un viu interes pentru 
dotarea și organizarea deosebită a 
acestei unități medicare, menită să 
contribuie la ocrotirea sănătății în 
R. P. Roimînă.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 10-A 
ANIVERSĂRI A REVISTEI 

„GAZETA LITERARA“

Cu prilejul aniversării a 10 ani 
de la apariția primului număr al 
revistei „Gazeta Literară“, organ al 
Uniunii Scriitorilor din Republica 
Populară Romînă, la Casa Scriito
rilor din Capitală a avut loc luni 
seara o adunare festivă.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Mihai Benruc. președintele Uniunii 
Scriitorilor. Colectivul redacțional 
al „Gazetei Literare“ a fost salutat 
de acad. Tudor Arghezi, președinte 
de onoare al Uniunii Scriitorilor. 
Salutul conducerii Uniunii Scriito
rilor adresat revistei a fost trans
mis de Ion Brad, secretar ai Uniu
nii Scriitorilor. Despre activitatea și 
sarcinile „Gazetei Literare“ a vorbit 
Tiberiu Utan, redactor șef al re
vistei. „Gazeta Literară“ a fost sa
lutată cu acest prilej de Demostene 
Botez, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, redactor șef 
al revistei „Viața Romînească“ ; Eu
gen Barbu, redactor șef al revistei 
„Luceafărul“ ; E. Stoffel, redactor 
șef al revistei „Neue Literatur“ ; 
Dan Hăulică, redactor șef adjunct 
al revistei „Secolul ' XX“, și de poe
tul Al. Andrițoiu.

★

Luni au plecat în R. P. Bulgaria 
tovarășii Martin Isac, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
membru al Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale, și 
Larisa Munteanu, secretar al C.C.S., 
pentru a participa la lucrările celei 
de a 27-a Sesiuni a Comitetului 
Executiv al F.S.M., ce se va ține la 
Sofia între 18 și 20 martie a. c.

*

Ambasadorul R.S. Cehoslovace în 
R.P. Romînă, Jaroslav Sykora, a or
ganizat luni o gală de filme cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de la 
cotropirea Cehoslovaciei de către 
trupele hitleriste. La gala de filme 
au participat acad. P. Constanti- 
nescu-Iași, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, oa
meni de știință artă și cultură, .zia
riști.

★

O delegație a Ministerului învă- 
țămîntului din R. P. Polonă, condu
să de Stanislaw Dobosiewicz, ne-a 
vizitat țara timp de 2 săptămîni. 
Oaspeții s-au întîlnit cu oameni de 
specialitate și cadre didactice, au 
vizitat școli din învățămîntul de 
cultură generală și diferite institu
ții social-culturale și științifice. în 
încheierea vizitei, delegația a fost 
primită de tov. Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învățămîntului. 
Luni dimineața, delegația poloneză a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Varșovia.

(Agerpres)

Inaugurarea unei noi secții 
la uzina de ciment din Halfen

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la Hai
fon a avut loc ceremonia inaugură
rii unei noi secții a uzinei de ciment 
din acest oraș. Noua secție a fost 
construită cu ajutorul R. P. Romîne.

La inaugurare au luat parte Le 
Thanh Nghi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, Ngu
yen Chan, locțiitor al ministrului in
dustriei grele, Hoang Van Loi, loc-

Comunicat ungaro-bulgar
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — în 

Comunicatul comun ungaro-bulgar 
semnat la Budapesta se arată că 
ambele delegații au luat cunoș
tință reciproc de succesele obți
nute de țările lor în construirea so
cialismului, au făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între cele 
două țări, precum și la problemele 
actuale ale situației internaționale.

S-a hotărît adoptarea unor mă
suri suplimentare pentru dezvolta
rea relațiilor economice, pentru co
ordonarea planurilor economiei na
ționale, pentru cooperarea și specia
lizarea reciproc avantajoasă, pentru 
dezvoltarea colaborării în domeniul 
activității științifice și de producție.

In comunicat se subliniază depli
na unanimitate în aprecierea situa
ției internaționale actuale. Cele două 
delegații consideră că în actuala si
tuație internațională, principala 
sarcină constă în lupta pentru înlă
turarea primejdiei unui război 
mondial, pentru aplicarea principiu
lui coexistenței pașnice între state

Uh mesaj al președintelui Braziliei
BRASILIA 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Braziliei, Joao Goulart, a 
adresat duminică celor două Came
re ale Parlamentului federal un me
saj în care propune o serie de a- 
mendamente la constituție. Șeful 
statului brazilian a recomandat ex
tinderea dreptului de vot la anal- 
fabeți și dreptul tuturor alegătorilor 
de a fi aleși. Intr-un alt amenda
ment, el a cerut Congresului autori
zarea de a proceda la „justa distri-

DE P R ETU TI N
PROCESUL Ș! FUNDALUL SĂU 

țiitor al ministrului afacerilor ex
terne, Vu Quy, locțiitor al ministru
lui construcțiilor.

La festivitate a participat Vasile 
Pogăceanu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. D. Vietnam.

Nguyen Chan și Vasile Pogăceanu 
au rostit cuvîntări.

In urma intrării în funcțiune a 
acestei noi secții, producția anuală 
de ciment a R. D. Vietnam va creș
te cu 200 mii de tone.

cu diferite orînduiri sociale. Dato
rită eforturilor consecvente ale sta
telor iubitoare de pace, și în primul 
rînd ale Uniunii Sovietice și ale ce
lorlalte țări socialiste, precum și 
întăririi forței lor, situația interna
țională a devenit mai favorabilă. 
Cele două țări, se subliniază în co
municat, depun eforturi neobosite 
pentru îmbunătățirea situației in
ternaționale și sprijină orice iniția
tivă îndreptată spre lichidarea sur
selor de primejdie și pentru slăbirea 
încordării internaționale.

In comunicat se arată că cele 
două părți sînt unanime în ceea ce 
privește problemele actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale și luptă pentru întări
rea continuă a unității și puterii 
sale, principala condiție a succese
lor în lupta pentru pace și socia
lism.

T. Jivkov a invitat o delegație de 
partid și guvernamentală ungară, în 
frunte cu Jânos Kădâr, să facă o 
vizită în R. P. Bulgaria. Invitația a 
fost acceptată cu satisfacție.

buire“ a proprietății rurale prin re
forma agrară, fără obligativitatea de 
a-i despăgubi în bani lichizi pe foș
tii proprietari de pămînturi. Goulart 
a cerut, de asemenea, integrarea în 
viața politică a tuturor tendințelor, 
fără discriminare politică, precum și 
organizarea unui referendum, pe 
baza sufragiului universal, pentru 
aprobarea programului guvernului 
privind reformele de bază.

ce -au vizionat -primii filmul acesta 
„n-a constituit un spectacol, ci în
fățișarea autentică, neretușată, a fun
dalului în fața căruia se desfășoară 
marele proces de la Frankfurt“.

IN 300 DE ĂN!.„

Cîte lucrări științifice au fost scri
se în legătură cu planetele sistemului 
solar ? Răspunsul la această între
bare l-a dat recent savantul Ghenadii 
Katterfeld din Leningrad. El a în
tocmit prima culegere sistematizată 
— un catalog de literatură științifi
că în problemele planetare. Reiese 
că în ultimii 300 de ani au apărut 
peste 700 de studii cu privire la for
marea și dezvoltarea planetelor. 
Două treimi din lucrările de geolo
gie planetară au fost elaborate în 
ultimul deceniu. Omul nu a pășit 
încă niciodată pe o altă planetă, dar 
de pe acum există și se dezvoltă ra
muri ale științei ca : selenologia — 
„geologia“ Lunii, areologia — „geo
logia“ planetei Marte etc.

50 de ani de h apariția 
reyistei sovietice

a b o t n i ț az/
S-au împlinit 50 de ani de la apa

riția primului număr al revistei so
vietice „Rabotnița“ (Muncitoarea). 
Cu acest prilej, relatează „Pravda“, 
revistei i s-a decernat Ordinul 
Lenin.

Istoria revistei este strîns legată 
de lupta partidului comunist pen
tru înfăptuirea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Ideea înfiin
țării unei reviste pentru femeile 
muncitoare aparține lui V. I. Lenin, 
în anul 1914, cu ocazia sărbătoririi 
Zilei internaționale a femeii, apare 
primul număr în ciuda crîncenei te
rori polițienești.

In vara anului 1917, cînd partidul 
se afla în ilegalitate, iar „Pravda“ 
își încetase apariția, Comitetul Cen
tral al partidului se adresa clasei 
muncitoare prin paginile revistei 
„Rabotnița“. în acele zile în revistă 
a apărut cunoscutul articol al 'lui 
V. I. Lenin — „Trei crize“.

După victoria Marii Revoluții 
Socialiste din- Octombrie, „Rabot
nița“ a devenit o revistă de masă. 
Primul număr a apărut într-un 'ti
raj de numai 12 -000 de exemplare ; 
tirajul actual este de peste 4 mili
oane exemplare. în această peri
oadă, „Rabotnița“ a parcurs o cale 
lungă. Paginile ei sînt o cronică vie, 
emoționantă, a schimbărilor inter
venite în viața femeilor sovietice.

P. G. 0!N MAREA BRITANIE
IK PREAJMA ALEGERILOR 

imimLE
LONDRA 16 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Daily Wor
ker“, în cadrul ultimei sale ședințe, 
Comitetul Executiv al Partidului 
Comunist din Marea Britanie a as
cultat raportul prezentat de John 
Gollan, secretarul general al parti
dului, despre pregătirile în vederea 
alegerilor municipale. John Gollan 
a subliniat în raportul său marea 
însemnătate pe care o au aceste a- 
legeri — în special cele pentru Con
siliul Londrei — în preajma alegeri
lor parlamentare. El a arătat că par
tidul comunist participă pentru pri
ma oară la alegerile pentru Consiliul 
Londrei cu candidați în toate cir
cumscripțiile.

DENI
ARESTAREA UNIH ȘEF

AL „MAFIEI"

La Palermo a fost arestat Leopol- 
do Cancellieri, cunoscut de poliție 
drept unul din traficanții de droguri 
din Italia, șef al Mafiei și conducă
tor al bandei „Greco“. Cancellieri, 
al cărui nume figurează în faimo
sul raport care cuprinde 64 de 
șefi ai Mafiei siciliene, făcea parte 
din tribunalul Mafiei însărcinat cu 
rezolvarea diferendelor dintre ban
dele „Greco“ și „La Barbera“.

LISTON ÎN VITEZĂ

Fostul campion mondial de box la 
categoria grea, Sonny Liston, are ne
plăceri cu poliția din Denver, statul 
Colorado (S.U.A.). El a fost arestat 
pentru exces de viteză ; asupra lui 
s-a găsit un pistol încărcat. în mo
mentul arestării Liston a opus re
zistență.

A

îndrumare concretă, diferențiată, 

a organizațiilor de partid
{Urmare din pag. I-a)

mitetele regionale de partid Bacău 
și Oltenia cerînd organizațiilor, de 
partid să se preocupe ca procesul 
de calificare a cadrelor necesare 
noilor obiective industriale să se 
desfășoare paralel cu construirea a- 
cestora. Pe de altă parte, insuficienta 
grijă a -organizațiilor de partid de 
pe șantiere din regiunile Crișanâ, 
Hunedoara, pentru mecanizarea 
complexă a lucrărilor și industriali
zarea construcțiilor a contribuit ca 
sarcinile de plan în domeniul con
strucției de locuințe să nu fie în 
întregime realizate. în regiunile 
Ploiești, Iași, Banat mai sînt secre
tari ai comitetelor raionale care se 
preocupă mai mult de sarcinile de 
campanie, scăpînd din vedere pro
blemele de perspectivă ale muncii 
de partid.

îndrumarea competentă a activi
tății organizațiilor de bază presu
pune cunoașterea temeinică, apro
fundată, atît a sarcinilor generale 
ce le revin acestora, cît și a condi
țiilor concrete în care acționează 
fiecare dintre ele, a stărilor de lu
cruri din întreprinderea, unitatea a- 
gricolă sau instituția respectivă. 
Dezbătînd pe larg problemele legate 
de ridicarea gospodăriilor colective 
mai slabe la nivelul celor mijlocii și 
fruntașe, conferințele regionale au 
subliniat necesitatea ca îndruma
rea efectivă a organizațiilor de 
partid din G. A. C., pe baza cu
noașterii precise a situației din 
fiecare gospodărie, să devină 
preocuparea cea mai de seamă 
a comitetelor raionale de partid. 
Colectivele care au lucrat la 
elaborarea măsurilor de ridicare a 
gospodăriilor colective vor trebui 
folosite în continuare spre a urmări 
cum sînt aplicate aceste măsuri.

„Secretul“ cunoașterii aprofunda
te a realităților, a condițiilor spe
cifice din fiecare loc de muncă, este

la îndemîna oricărui comitet regio
nal, raional sau orășenesc de partid. 
Ei constă în aplicarea cu perseve
rență a indicației Comitetului Cen
tral al P.M.R. de a deplasa centrul 
de greutate al întregii munci de 
partid în uzine, gospodării colective 
și de stat, în instituții și laboratoa
re, acolo unde se duce bătălia pen
tru înfăptuirea politicii partidului. 
Participînd la adunările generale de 
partid, menținînd un contact viu, 
nemijlocit, cu birourile organizați
ilor de bază, cu masa largă a mem
brilor de partid, cu cadrele de spe
cialiști, cu alți oameni ai muncii, 
sfătuindu-se cu aceștia, simte acti
vistul pulsul vieții, ajunge să cu
noască rezervele producției, expe
riența pozitivă acumulată, cauzele 
unor deficiențe.

Tocmai de aceea este deosebit de 
important ca pretutindeni cea mai 
mare parte din timpul de lucru al 
secretarilor și al celorlalți membri 
ai birourilor regionale, ai comitete
lor raionale și orășenești, să fie des
tinat muncii pe teren, îndrumării 
concrete a organizațiilor de partid, 
ajutîndu-le efectiv în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Pe drept cu- 
vînt s-a criticat în cadrul lucrări
lor conferinței organizației regio
nale Suceava faptul că munca vie 
cu oamenii a activiștilor de partid 
este uneori înlocuită cu întocmirea 
a numeroase situații și statistici.

Realizarea unei îndrumări mai 
concrete și mai eficiente a organiza
țiilor de bază constituie una din cele 
mai importante cerințe ale perfec
ționării stilului și metodelor de 
muncă ale organelor de partid. îm
bunătățirea activității desfășurate 
în acest domeniu este menită să 
contribuie la creșterea rolului or
ganizațiilor de bază în cadrul co
lectivelor unde activează, la spori
rea forței lor de influențare și mo
bilizare a maselor în lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

■T=* .M. MM
Propuneri ale conducerii F. L H

BIIPĂ STRĂLUCITUL SUCCES AL HAWAUȘIIL0R
ROMI IA CAMPIONATUL H®1 OL LA PRAGA
PRAGA (prin telefon de la trimisul 

nostru). —
Remarcabila victorie a handbaliștilor ro- 

mîni, care duminică seara, la Praga, au 
cucerit pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campioni ai lumii, este comentată 
pe larg de specialiștii prezenji la cam
pionat, de ziare, de agenjiile de presă din 
diferite jări.

După meciul final, în timp ce sportivii ro- 
mîni se îndreptau spre hotelul „Palace", 
ducînd cu ei prejiosul trofeu și un bagaj 
voluminos de felicitări, la Centrul de pre
să de la „Sportovni Hala", discuțiile 
între ziariști și specialiști venifi din nu
meroase jări gravitau, fără continuare, in 
jurul aceluiași subiect : meciul Romînia- 
Suedia, calificat drept „cea mai reușită 
demonsirajie de handbal ; o finală fără 
precedent". Duminică seara, la „Casa de 
cultură a sindicatului feroviarilor" echipa 
romînă, campioană a lumii, a fost sărbă
torită în cadrul unei recepjii festive, la 
care Hans Baumann, președintele F.I.H., 
i-a elogiat din nou pe handbaliștii noștri 
pentru valoroasa lor performantă și le-a 
înmînat o cupă de cristal. Jucătorul Ion 
Mozer, care în cele 6 meciuri a marcat 
cele mai multe puncte (33), a primii cupa 
pentru cel mai eficace jucător al campio
natului. Cuvinte de laudă au fost rostite 
cu această ocazie de numeroși vorbitori, 
membri ai federajiei internationale de 
specialitate, conducători ai unor federații 
nationale de handbal. Fredslund Pedersen 
(Danemarca), membru în consiliul F.I.H., a 
spus, printre altele: „Jocul romînilor, ca de 
altfel întreaga lor evoluție la acest campio
nat, a constituit un exemplu pentru cele
lalte echipe. Ei sint disciplinați pe teren 
și au o combativitate deosebită. Vă fe
licit sincer, sportivi romîni, pentru acest 
mare succes, pe care-l meritafi cu priso
sință". Președintele Federației de Handbal 
din S.U.A., dr. I. Buehning, a felicitat e- 
chipa romînă pentru jocul său valoros. Ro-

mînii — a spus el — au făcut uneori de
monstrație. Maniera de joc a romînilor 
trebuie să constituie un exemplu pentru 
toate echipele".

Ziarul „Rude Pravo" de ieri (singurul 
care apare lunea la Praga) menționează 
în cronica sa că „Intîlnirea hofărîtoare 
pentru titlu a oferit spectatorilor un joc 
perfect de handbal model. Echipa ro
mînă constituie un colectiv exceptional ; 
jucătorii săi au o bună pregătire fizică, 
ceea ce la permite să joace într-un ritm 
susținut din primul pînă la ultimul mo
ment. Cu 6 minute înainte de sfîrșitul 
partidei, suedezii au egalat la 22—22. 
Romînii însă și-au mobilizat toate for
jele și în ultimele faze au marcat 3 go
luri magistrale. Pregătirea lor multilate
rală le permite să se apere foarte bine, 
să dezvolte un atac în ritm rapid de ac
țiune. Nici din punct de vedere tehnic 
ei nu au fost mai prejos, știut fiind că 
handbaliștii suedezi sînt recunoscuți ca 
excelenji tehnicieni".

Constantin ANI
★

Agențiile Internationale de presă, care 
au transmis cu regularitate rezultatele 
campionatului mondial de handbal din 
Cehoslovacia, dau amănunte asupra fi
nalei Romînia — Suedia, apreciind jocul 
și victoria echipei romîne. „Romînia și-a 
păstrat titlul mondial de handbal — 
scrie agenfia „France Presse" — după 
ce în finală a dominat majoritatea timpu
lui de joc. Victoria este pe deplin me
ritată. Cele mai multe goluri în tot cam
pionatul le-a înscris romînul Mozer (33), 
urmat de maghiarul Fenyo (31) și dane
zul J. Hansen (30)".

Referindu-se la meciul din finală, Guy 
Gauber, cronicarul de handbal al ziaru
lui francez de sport „L'Equipe", scrie 
despre reprezentativa R. P. Romîne, ur
mătoarele : „Ne întrebam cum va acți

ona echipa romînă, care susținuse cele 
mai grele partide ale acestui al V-lea 
campionat al lumii. Echipei i se cerea 
să se degajeze de presiunea suedeză, a 
cărei apărare (3—3), îi punea fără în
doială probleme în atac. Romînii aveau 
să rezolve totuși aceste probleme, grație 
unei perfecte măiestrii a jucătorilor. Din
tre ei, încă o dată a ieșit în evidență — 
cu tot marcajul foarte strîns — Mozer, 
actualmente de departe cel mai bun ju
cător de handbal din lume".

Consiliul de conducere al Federa
ției internaționale de handbal s-a 
întrunit la Praga sub președinția lui 
Hans Baumann (Elveția) și a propus 
unele modificări în legătură cu or
ganizarea campionatelor mondiale. 
Federația a recomandat viitorului 
congres, care va avea loc în sep
tembrie la Budapesta, să ia în dis
cuție următoarele modificări : 1. La 
turneul final să participe 12 echipe 
în loc de 16 ; 2. Echipa campioană

Hans Baumann (Elveția), președintele Federației internaționale de hand
bal, înmînează cupa de campioană mondială Iul Virgil Hnat, căpitanul 

echipei de handbal a R. P. Romine (Foto : Ceteka)

mondială și echipa țării organiza
toare să fie calificate din oficiu ; 3. 
Campionatele mondiale de handbal 
în 7 și handbal în 11 să se dispute 
cu regularitate din trei în trei ani.

Miine in Capitală

Cuplaj fotbalistic 
i nterbucu restes n

Două importante meciuri de fot
bal restante din toamnă se vor des
fășura mîine pe stadionul „23 Au
gust“ din Capitală. De la ora 14,15 
se întîlnesc echipele Progresul și 
Steaua, iar apoi Rapid și Dinamo 
București. Ambele partide sînt aș
teptate cu interes de publicul spec
tator, întrucît toate cele patru echi
pe bucureștene au început victo
rioase returul campionatului.

ÎN CIÎEVÂ R8NBURI
® Prima ediție a „Cupei campionilor 

europeni“ la polo pe apă, al cărui turneu 
final s-a desfășurat la Zagreb, a fost cîș- 
tigată de echipa Partizan Belgrad. Sporti
vii iugoslavi, învingători în toate cele cinci 
meciuri susținute, au totalizat 10 puncte. 
Pe locurile unnătoare s-au clasat Dinamo 
Moscova, Dinamo Magdeburg, Duisburg, 
Canottieri Neapole, Legia Varșovia.

o Cel de-al 10-lea meci dintre echipele 
masculine de patinaj viteză ale U.R.S.S. și 
Norvegiei, disputat în orașul Sverdlovsk, 
s-a încheiat cu scorul de 321—222 puncte 
în favoarea patinatorilor sovietici. La in
dividual, pe primul loc s-a clasat campio
nul olimpic Ants Antsen (U.R.S.S.) —
183,048 puncte. In proba de 500 m a învins 
Evgheni Grișin cu timpul de 40”4/10, nou 
record mondial pentru patinoarele de șes.

0 Concursul atletic de sală desfășurat 
la Lyon a fost marcat de cîteva perfor
manțe valoroase. Polonezul Czerny a 
sărit la înălțime 2,15 m, coechipierul său, 
Komar, a aruncat greutatea la 18,42 m, iar 
francezul Houvion a obținut la săritura cu 
prăjina rezultatul de 4,75 m.
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La Tirgul de la Viena

h al doilea tur al alegerilor cantonale 
Partidele de stînga au înregistrat 
din nou ciștigur; importante

LIBREVILLE 16 (Agerpres). — 
Corespondentul la Libreville al a- 
genției Associated Press relatează 
că situația din Gabon continuă să 
fie încordată. în ultimele două zile, 
în capitala țării au fost difuzate ma
nifeste în care populația este che
mată la acțiuni în vederea înlătu
rării regimului președintelui Leon 
Mba. Detașamente de soldați fran
cezi patrulează pe străzile capitalei 
pentru a preveni incidentele. Mani
festele cheamă la „unitate în lupta 
pentru apărarea libertății“ si con
damnă intervenția franceză. în ele se 
cere retragerea trupelor franceze, în-

Dubla interpretare a unui acord
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

în seara zilei de 15 martie, Jüan 
Plate, ambasadorul Paraguayului în 
S.U.A. șl președintele Comisiei spe
ciale a Organizației Statelor Ame
ricane, creată pentru a investiga si
tuația din zona Canalului Panama 
și a încerca să găsească o posibili
tate de reglementare a conflictului 
dintre S.U.A. și Panama, a anunțat 
că a fost încheiat un acord între 
cele două țări.

In legătură cu anunțarea realiză
rii acordului dintre S.U.A. și Pana
ma, potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, în tot cursul zilei 
de luni s-a creat o situație confuză. 
In timp ce la Ciudad de Panama, un 
purtător de cuvînt al președintelui 
Chiari a confirmat încheierea acor
dului, la Washington surse amerl-

EVOLUȚIA PROBLEMEI CIPRIOTE
NICOSIA 16 (Agerpres). — După 

sosirea primelor unități ale forțelor
O.N.U. în Cipru, situația a început să 
se normalizeze. într-un comentariu 
al corespondentului său din Londra, 
agenția France Presse relatează că 
prezența în Cipru a forțelor O.N.U. 
este considerată în capitala Marii 
Britanii drept un început -promiță
tor care a îndepărtat o eventuală 
intervenție din partea Turciei.

Autoritățile militare britanice 
aflate în Cipru au anunțat la Ni
cosia că în urma consultărilor care 
au avut loc între comandantul mi
litar britanic cu P. Spinelli, repre
zentantul personal în Cipru al se
cretarului general al O.N.U., U Thant 
și cu comandantul forțelor O.N.U., 
generalul brazilian Carlos Paiva 
Chaves, s-a căzut de acord ca tru
pele britanice staționate în Cipru 
să fie încadrate în forța O.N.U.

Luni după-amiază, la cererea gu
vernului turc, a avut loc la Ankara 
o ședință 
Naționale 
convocată 
terniciri 
Inönü de 
eventualități de art. 66 al constitu
ției Turciei pentru a trimite trupe 
în afara granițelor țării.

extraordinară a Adunării 
a Turciei. Ședința a fost 
cu scopul de a da împu- 
primului ministru Ismet 
a se folosi în cazul unei

ACTUALITATEA LATINO-AMERICANĂ

In vederea apropiatei conferințe a 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, ță
rile continentului latino-american s-au 
pregătit de mai mult timp pentru 
a prezenta puncte de vedere unice în pro
blemele comerțului exterior. în capitala 
Braziliei s-a ținut sesiunea Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), care a adoptat în unanimi
tate o „Declarație generală de principii", 
document ce conține puncte asupra că
rora s-au desfășurat apoi dezbateri la 
Alfa Gracia (Argentina), în cadrul con
ferinței organizate de comisia spe
cială de coordonare latino-americană 
(C.E.C.L.A.).

Agenda ambelor reuniuni a plasat ac
centul discuțiilor pe cele mai sensibile 
coarde : prețurile produselor dé export, 
stabilizarea financiară și lărgirea sferei 
schimburilor. Dealtfel, aceste trei ele
mente sînt strîns legale între ele. Drama 
monoculfurii și închistarea continentală a 
schimburilor comerciale au generat și 
generează ceea ce președintele Brazi-- 
liei, Goulart, a numit „factor hemoragie" 
al economiilor latino-americane, și anu
me dezechilibrul tot mai adînc al balan
ței comerciale și al balanței de plăți.

La conferință s-a emis ideea de a se 
desemna o comisie care să susțină la Ge
neva punctele de vedere ale țărilor la
tino-americane. A suscitat însă dispute 
problema : cine să vorbească la confe
rință în numele țărilor latino-americane ? 
In cele din urmă, s-a propus ca inter
vențiile să se facă prin rotație.

In ultima ședință plenară, participantă 
la conferință au adoptat „Carta de la 
Alta Gracia". în document se arată că re
lațiile comerciale promovate pînă acum 
de statele occidentale industrializate au 
prejudiciat dezvoltarea economică a ță
rilor latino-americane. Carta se pronun-

In zona Sicuani din Peru, cîteva sule 
de țărani au ocupat recent pămînturi ale 
moșierilor și au refuzat să le părăsească. 
In valea Piura, din nordul tării, țăranii 
au pus sfăpînire pe 15 000 hectare de 
pămînt pe care le consideră proprietatea 
lor. Numeroase alte aefiuni ale populafiei 

«Ți 

lăturarea guvernului lui Mba și par
ticiparea tuturor liderilor politici la 
campania în vederea apropiatelor a- 
legeri legislative.

După cum se știe, luna trecută a 
avut loc în Gabon o lovitură de stat, 
în urma căreia a fost înlăturat de 
la putere președintele Leon Mba. 
Numai după intervenția trupelor 
franceze, el și-a reluat funcția.

Referindu-se la unele declarații 
ale ofițerilor francezi, coresponden
tul agenției Associated Press relevă 
că „actuala stare de lucruri din 
Gabon nu este deloc încurajatoare“.

cane au dezmințit realizarea unei 
asemenea înțelegeri. Această poziție 
a fost confirmată de președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, care într-o 
cuvîntare rostită în fața participan- 
ților la sesiunea extraordinară a 
Consiliului O.S.A., a declarat că Sta
tele Unite și Panama nu au putut 
încă să se înțeleagă asupra mijloa
celor de rezolvare a diferendului. 
„Guvernul panamez — a spus John
son — consideră că termenii asupra 
cărora noi am căzut de acord repre
zintă un angajament din partea 
S.U.A. de a proceda la o revizuire 
a tratatului din 1903. Or, a adăugat 
el, guvernul american nu și-a luat 
nici un angajament de acest fel și 
poziția 
lor nu

sa de la începutul tratative- 
s-a schimbat“.

Din Atena, agenția France Presse 
transmite că Spyros Kyprianu, mi
nistrul afacerilor externe al Cipru
lui, a anunțat că la sfîrșitul acestei 
săptămîni va pleca la New York 
pentru a avea o serie de întreve
deri cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant.

După verdictul de la Dallas
DALLAS 16 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la verdictul pronunțat de 
jurați în cazul Jack Ruby, procuro
rul general Henry Wade a exprimat 
părerea că ar mai putea dura cel 
puțin doi ani pînă la fixarea datei 
cînd va fi executată sentința. Apă
rarea lui Ruby are în primul rînd 
dreptul să se adreseze curții supre
me din Texas. în caz de respingere 
a apelului, ea se poate adresa Curții 
de apel din New Orleans, statul 
Louisiana, rămînîndu-i ulterior des
chisă și calea recursului la Curtea 
supremă din Washington, cea mai 
înaltă instanță americană. Dar chiar 
și după respingerea recursului, le
gile americane mai prevăd diferite 
posibilități care permit împiedicarea 
sau amînarea executării sentinței 
capitale.

fă împotriva futuror formelor de discri
minare în relațiile comerciale, pentru in
tensificarea schimburilor comerciale între 
state cu orînduiri social-economice dife
rite.

Din părerile exprimate de participant! 
s-a desprins, printre altele, propunerea 
ca la Geneva să se creeze o organizație 
internațională, subordonată Națiunilor 
Unite, menită să se ocupe de problemele 
comerjului international.

Presa latino-americană relevă unele 
modificări survenite în cursul dezbateri
lor în redactarea Cartei. Schimbările o- 
perafe fafă de „Declarajia de principii", 
aprobată. la Brasilia, oferă prin ele în
sele indicii asupra intențiilor inițiatorilor 
lor. Acolo unde se spunea că „fările în 
curs de dezvoltare pot să modifice re
gimul de proprietate asupra pro
duselor primare tradiționale destinate 
exportului, adică să naționalizeze bogă
țiile lor, fără ca fările industrializate să 
adopte măsuri de represalii", s-a adău
gat : „conformîndu-se normelor juridice 
internationale și regimurilor constitufio- 
nale din fiecare tară". O altă schimbare 
constă în eliminarea unor fraze care re
prezentau într-un anumit fel o condam
nare a blocadei economice nord-ameri- 
cane împotriva Cubei. Printre protago
niștii amendamentelor s-au numărat re
prezentanții Columbiei, Venezuelei, Pa
raguayului, Ecuadorului și cei din fările 
Americii Centrale, în timp ce delegațiile 
Braziliei, Mexicului și statului Chile au 
aefionat pentru a împiedica adoptarea 
modificărilor menfionate.

Indiferent de sinuozităfile acestor dez
bateri, fările continentului latino-american 
întîmpină conferința de la Geneva cu 
speranfa că ea va aduce o contribuție 
reală la dezvoltarea normală, fără ba
riere, a relațiilor comerciale internatio
nale reciproc avantajoase.

rurale — mitinguri, manifestații etc. — 
s-au semnalat în departamentele Cuzco, 
Huancavelica, Andina de Jumin. Aproape 
zilnic, agențiile de presă informează 
despre noi acțiuni de luptă ale țăranilor 
peruvieni în sprijinul reformei agrare.
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Pentru transformarea nordului Europei 
într-o zonă denuclearizată

Propunerile conferinței de la Stockholm

încheiat

unanimi- 
Tratatul 
parțială 

relevă

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Conferința reprezentanților opiniei 
publice din țările nordice, care s-a 
desfășurat sub lozinca „Nordul — 
zonă denuclearizată“, și-a 
lucrările.

O rezoluție adoptată în 
täte de conferință salută 
cu privire la interzicerea 
a experiențelor nucleare și 
necesitatea realizării unor noi pași 
pentru ca acest prim rezultat să 
constituie o cotitură hotărîtoare în 
politica internațională.

Exprimînd cererea opiniei publice 
din țările nordice ca această regiune 
din Europa să fie declarată zonă 
denuclearizată, rezoluția cheamă 
guvernele Danemarcei, Finlandei, 
Norvegiei și Suediei să înceapă ne- 
întîrziat tratative în vederea reali
zării unui acord între cele patru țări 
în acest domeniu.

Interviul televizat ai președintelui
Johnson

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Cu prilejul împlinirii a o sută de zile 
de la instalarea sa la Casa Albă, 
președintele Lyndon Johnson a acor
dat un interviu celor trei mari com
panii de televiziune din S.U.A. — 
American Broadcasting Corporation, 
National Broadcasting Company și 
Columbia Broadcasting System. Tre- 
cînd în revistă activitatea desfășu
rată de el în această perioadă, pre
ședintele a expus punctul său de 
vedere asupra unei serii de proble
me externe și interne.

El a declarat că, chiar de la insta
lare, s-a străduit să arate lumii că 
politica președintelui Kennedy va fi 
continuată și a subliniat că dorește 
ca activitatea guvernului său să fie 
consacrată menținerii păcii și re
glementării divergențelor existente 
în prezent în lume, subliniind, tot
odată, că în acest scop S.U.A. „tre
buie să-și mențină forța și puterea".

Pentru moment, avocatul Melvin 
Belli a anunțat că a „descoperit“ 
cel puțin 30 de vicii de procedură 
pe care își va bizui apelul său adre
sat Curții supreme din statul Texas, 
ce urmează să fie examinat peste 
cîteva luni.

SAN FRANCISCO 16 (Agerpres). 
— Avocatul newyorkez Mark Lane, 
care a preluat apărarea postumă a 
lui Lee Harvey Oswald, a anunțat 
la San Francisco că a strîns decla
rațiile a nouă martori afirmînd că 
gloanțele care l-au omorît pe pre
ședintele Kennedy la Dallas nu au 
fost trase de la fereastra depozitu
lui de cărți, ci de pe o mică movilă 
care se găsea în față și la dreapta 
mașinii prezidențiale ; depozitul de 
cărți se afla tot pe dreapta dar în 
urma mașinii prezidențiale.

Contrar promisiunilor, autoritățile re
curg, ca și în trecut, la represiuni. Numai 
în ultimele săptămîni, intervențiile deta
șamentelor polifienești s-au soldat cu zeci 
de morfi și răniți din rîndurile participan- 
ților la manifestații. La Cuzco, polifia a 
deschis focul asupra unei coloane de mn- 
nifeslanti, ucigînd 16 dintre ei. Tot în 
această localitate, 14 conducători ai țăra
nilor au fost arestafi și înlemneați pentru 
participare la aefiuni în sprijinul înfăptui
rii reformei agrare. In întreaga regiune 
Cuzco au fost suspendate garanfîile con
stituționale privind inviolabilitatea domi
ciliului, dreptul la întrunire și s-au lega
lizai arestările fără mandat judecătoresc. 
In același timp, din Lima se anun|ă că 
în regiunile unde se semnalează mișcări 
de protest s-au trimis detașamente spe
ciale, înarmate cu puști automate și cîini 
polițiști.

La rădăcina actualelor ac)iuni de luptă 
ale țăranilor se află realitățile sumbre din

RUPTURĂ ÎN M. N. R.
Sciziunea mai veche din rîndurile parti

dului guvernamental din Bolivia — Miș
carea Najională Revoluționară (M.N.R.) —• 
a evoluat conform pronosticurilor, culmi- 
nînd printr-un divorț oficial al aripii con
duse de vicepreședintele Jüan Lechin. 
Peste 400 de delegafi din întreaga țară, 
întruniți în capitala La Paz într-o confe
rință, au aprobat constituirea unui nou 
partid de opoziție, denumit Partidul Na
țional Revoluționar de stînga (P.N.R.S.). 
Conferința a votat candidatura lui Lechin 
pentru postul de președinte în alegerile 
din vara acestui an, a adoptat programul 
partidului, precum și o rezoluție prin care 
cheamă toate forțele sociale „să se uneas
că într-un front comun". Șeful noului 
partid este Lechin, secondat de Roberto 
Mendez Tejada. Membrii conducerii n-au 
fost încă desemnați, dar se prevede că ei 
vor fi în număr de 15.

Comandantul suprem al forfelor arma
te boliviene. generalul Alfredo Ovando, 
a atribuit conferinței 
racter subversiv și a 
este unită și sprijină guvernul președin
telui Paz Estenssoro.

Scindarea partidului înseamnă o se
rioasă lovitură dată pozițiilor M.N.R. Ea 
survine în împrejurări politice din cele mai 
complicate, cînd nu lipsesc contururile unor 
viitoare forte centrifuge. In urmă cu cîte
va zile, președintele Senatului, Federico 
Fortûn, a renun(at la candidatura pentru 
postul de vicepreședinte în viitoarele ale-

din La Paz un ca- 
declarat că armata

Pentru înfăptuirea planului pro
clamării Europei de nord drept 
zonă denuclearizată, în rezoluție se 
propun următoarele etape :

1. O declarație comună a guver
nelor Danemarcei, Finlandei, Nor
vegiei și Suediei, că aceste țări nu 
intenționează să producă sau să a- 
chiziționeze arme nucleare, declara
ție care să fie transmisă O.N.U. 
pentru a fi difuzată în rîndul tu
turor membrilor acestei organizații.

2. Crearea unui comitet nordic 
comun pentru a studia condițiile și 
garanțiile pentru permanentizarea 
zonei denuclearizate.

3. O declarație comună a țărilor 
nordice care să consemneze că Da
nemarca, Finlanda, Norvegia și Sue
dia fac parte din zona denucleari
zată permanentă.

Președintele a fost întrebat, apoi, 
cum vede rolul S.U.A. în noile con
diții, în care ele au încetat de a mai 
fi conducătorul necontestat al între
gului Occident, ținînd seama că în 
prezent conducerea americană este 
contestată atît de prieteni, cît și de 
neprieteni.

L. Johnson a recunoscut că situa
ția din lume s-a schimbat și că ce
lelalte țări vor să-și stabilească ele 
înșile politica, iar „noi vom trebui 
să chibzuim împreună cu ele și să 
încercăm să le conducem în loc să 
le silim“. „îmi dau seama, a spus 
președintele, că din cînd în cînd 
avem incidente descurajatoare... 
Uneori trebuie să facem lucruri pe 
care nu vrem să le facem și atunci 
provocăm oarecare iritare ; sînt si
tuații cînd sîntem jigniți deoarece 
facem aceste lucruri, iar alteori sîn
tem greșit înțeleși“.

Președintele și-a exprimat deza
măgirea în legătură cu rezultatele 
de pînă acum ale planului „Alianța 
pentru progres“, destinat Americii 
Latine și a declarat că „va lansa un 
apel în favoarea 
să insufle o nouă

In legătură cu 
ne, președintele 
„Vom căuta să descoperim cauzele 
pentru care 20 la sută din popu
lația S.U.A. trăiește în sărăcie“. In 
continuare, președintele a arătat că 
nu cunoaște în prezent o problemă 
mai importantă pentru Congres de
cît aceea privitoare la drepturile 
populației de culoare. „Negrul a fost 
eliberat din lanțuri în urmă cu o 
sută de ani, a spus președintele, 
dar el nu a fost eliberat și de 
problemele care se ivesc din prici
na culorii pielei sale, din pricina fa
natismului orb care mai dăinuie. 
Vreau să fac tot ce depinde de mine 
pentru promulgarea legii cu privire 
la drepturile cetățenești“.

unei acțiuni care 
viață alianței“.
problemele inter- 
Johnson a spus :

agricultura peruviană. Marea masă a 
populației de la sate esfe lipsită de pă- 
mînt ; moșierii și companiile străine stă- 
pînesc, direct sau indirect, 98 la sută din 
suprafața culfivabilă a țării. Pentru truda 
de o zi pe marile moșii, țăranul se alege 
cu o plată derizorie, echivalentă cu 
maximum 50 de cenți (Va dolar ameri
can). Structura agrară a țării poartă pe
cetea unei adînci înapoieri (trăsătură pro
prie celor mai multe dintre țările latino- 
americane), agravate de menținerea mul
tor rînduieli feudale și, in unele locuri, 
chiar semisclavagiste.

Afît pe vremea campaniei electorale 
de anul trecut, cît și după ce a venit 
la putere, președintele Belaunde Terry a 
promis să schimbe această situație. Dar 
faptele de pînă acum nu au confirmat 
promisiunile oficiale. Amploarea mișcări
lor antimoșierești ilustrează cu prisosință 
nemulțumirea țăranilor față de această 
situație.

geri, opunîndu-se astfel hotMrîril recentu
lui congres M.N.R. Gestul său este pus în 
legătură cu intensa activitate politică 
desfășurată în ultimele săptămîni de ex- 
președintele Hernăn Siles Suazo, actual- . 
mente ambasador la Madrid. Observa
torii presupun că Fortun va fi înlocuit de 
generalul Rene Barrientos, șeful forfelor 
aeriene. Evident, în perspectiva alege
rilor, toate aceste lucruri nu pot să nu 
provoace neliniște liderilor M.N.R.

Unele aefiuni ale noii grupări politice 
dezvăluie infenfia liderului ei de a opune 
M.N.R. un puternic front electoral alcătuit 
din alianța cu foștii adversari politici : 
partidul așa-numit „Falanga socialistă” și 
„Partidul revoluționar autentic". Lechin a 
avut întrevederi (realizînd și o înfelegere 
electorală) cu liderii celor două partide, 
care în alegerile din 1960 au obținut 
locurile doi și trei. Forfele populare se 
opun alianței lui Lechin cu foștii săi ad
versari politici, mai ales cu „Falanga", 
cunoscută ca o grupare de dreapta. Sus- 
finînd necesitatea alcătuirii unui front 
unic al forfelor de stînga, Partidul Co
munist din Bolivia s-a opus categoric 
unei „coaliții cu dreapta sau cu armata", 
încă nu se știe cu preful căror concesii 
este dispus să înjghebeze Lechfn coaliția 
electorală, dar în rîndurile stîngii opozi
ția fafă de aceste manevre este tot mai 
pronun)ată.
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Vasile OROS

Cuvîntarea 
președintelui Austriei

VIENA 16 (Agerpres). — In cuvîn- 
tarea pe care a rostit-o cu prilejul 
deschiderii Tîrgului internațional de 
primăvară de la Viena, președintele 
Austriei, Adolf Schärf, a declarat : 
Considerăm că aderarea Austriei la 
blocurile militaro-politice este 
incompatibilă cu neutralitatea noas
tră. In același timp, sîntem convinși 
că Austria, ca membru al Organi
zației Națiunilor Unite, poate și tre
buie să contribuie la întărirea păcii 
generale, 
subliniat, 
tîrg este 
numai la 
tre țări, ci și la dezvoltarea relații
lor dintre oamenii de diferite na
ționalități.

Președintele Austriei a 
în continuare, că acest 

chemat să contribuie nu 
dezvoltarea comerțului în-

Congresul U. C. D.

Declarațiile cancehralm 
Erhard

HANOVRA 16 (Agerpres). — Can
celarul federal, Ludwig Erhard, a 
pronunțat luni la Hanovra, în fața 
Congresului Uniunii creștin-demo- 
crate, o cuvîntare în care s-a refe
rit la diferite aspecte ale politicii 
interne și externe a guvernului 
vest-german.

O mare parte a cuvîntării a fost 
consacrată poziției guvernului fede
ral față de problema germană. După 
cum transmite agenția France 
Presse, Erhard „a subliniat din nou 
atașamentul său față de politica co
mună a guvernului federal și a alia- 
ților occidentali în problema ger
mană“.

Referindu-se la problema tratati
velor privind permisele de trecere 
ale locuitorilor Berlinului occiden
tal în Berlinul democrat, tratative 
în legătură cu care au existat di
vergențe între guvernul de la Bonn 
și primarul Berlinului occidental, 
Willy Brandt, el a precizat că ne
gocierile vor trebui continuate, dar 
s-a situat pe vechile poziții cunos
cute.

Referindu-se la relațiile Germa
niei federale cu țările socialiste, Er
hard s-a pronunțat pentru extin
derea acestora, dînd exemplu în a- 
cest sens schimburile de reprezen
tanțe comerciale ale R.F.G. cu o se
rie de țări socialiste.

Abordînd problema relațiilor in
teroccidentale, cancelarul vest-ger
man a subliniat că pentru realizarea 
unei „Europe politice“ nu este de 
ajuns existența Tratatului de la Ro
ma, ci este necesară și „voința po
litică a guvernelor“. în ce privește 
Piața comună, el a dat asigurări că 
guvernul federal se va strădui ca, în 
cadrul armonizării prețurilor ce
realelor, să evite crearea de preju
dicii agriculturii vest-germane. El a 
calificat viitoarea „rundă Kennedy“ 
drept piatra unghiulară a Comuni
tății atlantice, care va pune Piața 
comună în fața unei serioase încer
cări.
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OSTRAVA. La Teatrul „Jiri 

ron“, din Ostrava, a avut loc 
miera operetei romînești „Lysistra- 
ta" de Gherase Dendrino. Specta
colul s-a bucurat de un frumos 
succes. A fost de față, prof. 
Gheorghe Nițescu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Praga. După spectacol, 
ambasadorul romîn a oferit o masă 
în cinstea interpreților.

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță 
că în cadrul unui concert simfonic 
organizat la Berlin de radiodifuziu
nea R. D. Germane, violoncelistul ro
mîn Radu Aldulescu a interpretat 
concertul pentru violoncel și orches
tră de Antonin Dvorak. Concertul a 
fost primit cu puternice și călduroa
se aplauze.

GAGRA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

My- 
pre-
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Membri ai tribului batutsi din Ruanda refugia}! într-o tabără după incidentele cu tribul bahutu

cantonale, caracterizat

o săptămână în care toate 
s-au pregătit cu atenție

După primul vot din 8 martie al 
alegerilor ' .
mai ales prin numeroase abțineri, 
urmat de 
partidele
pentru noul scrutin, cel de-al doilea 
tur al acestor alegeri s-a desfășurat 
duminică în cantoanele în balotaj, 
confirmând și întărind tendințele 
manifestate și în consultarea prece
dentă De data aceasta, procentul 
abținerilor a fost ceva mai redits — 
41,77*1*  față de 43,4O°/o în primul tur 
— dar a rămas totuși ridicat.

Potrivit datelor Ministerului de 
Interne, în ambele tururi partidul 
comunist a înregistrat în total 99 de 
aleși, partidul socialist unificat 
(P. S. U.) 40, partidul socialist
(S.F.I.O.) 286, radicalii 199, centrul- 
stînga (o altă parte a radicalilor) 202, 
partidul guvernamental U.N.R. 123, 
republicanii independenți 81, M.R.P. 
148, Centrul național al independen
ților 165, extrema dreaptă 15 și gru
parea denumită Acțiunea locală 204.

Față de alegerile cantonale din 
1958, partidul comunist a cîștigat — 
la cele două tururi ale scrutinelor— 
49 de locuri, U.N.R. 33, S.F.I.O. 15,
P.S.U. și alte grupări de stînga 11, 
Acțiunea locală 6, centrul-stînga 6 
și republicanii independenți 5. Trei 
partide au pierdut locuri și anume : 
C.N.I. 44, partidul radical 39, 
M.R.P. 8.

Comentînd aceste rezultate^minls- 
trul de interne Roger Frey a decla
rat : „Partidul comunist a cîștigat 
un număr important de locuri. El 
este urmat de U.N.R., S.F.I.O. și 
P.S.U., care au cîștigat și ele. In 
schimb, reculul este foarte simțitor 
pentru centrul național al indepen
denților, pentru radical-socialiști și, 
într-o măsură mai mică, pentru 
M.R.P. Totalul cîștigurilor obținute 
de partidul comunist, S.F.I.O. 
P.S.U. este de 75 de locuri, luate 
mare parte de la independenți 
M.R.P., ca și de la radicali".

Presa franceză de luni dimineață 
comentează caracteristicile scrutinu
lui. „Combat", de pildă, își intitulea
ză articolul : „Unitatea de acțiune

și 
în 
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CORESPONDENȚĂ DIN BRUXELLES

Marșul antiatomic al tineretului belgian
La organizarea celui de-al doilea 

marș antiatomic al tineretului bel
gian, care a avut loc duminică, au 
participat 20 de organizații de tine
ret și sindicate de toate tendințele. 
Pe o ploaie măruntă, peste 20 000 de 
manifestanți, de două ori mai 
mulți decît în 1963, au defilat pe 
străzile Bruxelles-ului purtînd pan
carte pe care scria : „Nu vrem arme 
atomice în Belgia !"; „Cerem un pact 
de neagresiune între N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia"; „Armata la 
muzeu !". Cel mai frecvent scandate 
erau cuvintele : „Activ, da — radio
activ, nuTimp de 3 ore, coloanele 
de demonstranți, dintre care mulți 
veniți din provincie, au parcurs 
principalele artere ale capitalei bel
giene, avînd în primele rînduri par-

16 martie pe 
afacerilor ex-

U.R.S.S., l-a primit la 
Mongi Slim, ministrul 
terne al Tunisiei, cu care a avut o 
convorbire privind relațiile sovieto- 
tunisiene, precum și probleme ale 
situației internaționale, care prezin
tă interes pentru ambele țări. Mongi 
Slim, în numele președintelui Tu
nisiei, Burghiba, l-a invitat din nou 
pe N. S. Hrușciov să facă o vizită 
oficială în Tunisia.

DELHI. La Delhi s-a făcut cu
noscut oficial că între India și Pa
kistan a intervenit o înțelegere pen
tru a se discuta în comun detaliile 
privind încetarea 
nea de frontieră 
țări.

focului în regiu- 
dintre cele două

MEXICO. Agen-CIUDAD DE
țiile de presă anunță că luni seara 
președintele Franței, de Gaulle, și 
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a forțelor de stînga a acționat în 
mod eficace împotriva U.N.R.-ului", 
în subtitlu se arată că „un mare nu
măr de parlamentari ai majorității 
au fost învinși". „Le Figaro" scrie : 
„Un adevărat contract a fost stabi
lit între socialiști și comuniști. Și 
acest contract a înregistrat un mare 
cîștig: 75 de locuri mai mult 
decît în 1958. Mai ales în departa
mentul Seine-et-Oise, rezultatele 
sînt evidente : comuniștii, socialiștii 
și diferite organizații de stînga a- 
veau 8 locuri ; astăzi ei au 26".

„L’Humanité" consideră că sen
sul scrutinului este clar : „parti
dele de stînga pot să învingă atunci 
cînd își unesc forțele". Organul par
tidului U.N.R. „La Nation" este, de 
fapt, de acord cu această constatare 
atunci cînd scrie : „Astfel, în multe 
locuri alianțele de stil front popular 
au învins pe candidați! celei de-a 
V-a republici, în această încercare 
comuniștii avînd partea leului".

Votul de duminică a fost comen
tat și de o serie de oameni politici. 
Guy Mollet, secretarul general al 
S.F.I.O., a declarat duminică seară : 
„In alte împrejurări, aș fi pus ac
centul asupra succeselor evidente ale 
candidaților socialiști... Ceea ce con
tează astăzi mai mult este greaua 
înfrîngere pe care a suferit-o 
U.N.R.“.

Secretarul general al U.N.R., Jac
ques Baumel, a spus : „Este evident 
că trebuie să luăm în considerație 
aceste alegeri în perspectiva viitoa
relor consultări din 1965".

în sfîrșit, Waldeck Rochet, secre
tar general adjunct al Partidului 
Comunist Francez, a declarat unui 
corespondent al agenției France 
Presse : „Rezultatul celui de-al doi
lea tur al scrutinului marchează în 
același timp întărirea poziției parti
dului comunist și succesul uniunii 
tuturor democraților. Desistările și 
acordurile realizate între comuniști, 
socialiști și alți republicani au întă
rit în mod considerabil curentul uni
tar și astfel au putut să fie învinși 
mulți candidați ai U.N.R.“.

Tudor VORNiCU

lamentari și personalități municipa
le. Pe trotuare, un numeros public 
a salutat defilarea.

A avut loc apoi un miting în ca
drul căruia oratorii au subliniat ne
cesitatea luptei împotriva înarmări
lor, cerînd interzicerea tuturor ex-. 
periențelor nucleare, inclusiv cele 
subterane, precum și distrugerea 
stocurilor de arme atomice. Partici- 
panții au adoptat o moțiune în care 
se arată printre altele : „Generația 
de astăzi își proclamă opoziția față 
de cursa înarmărilor".

Presa de luni din Bruxelles rela
tează pe larg despre această mani
festație, remareînd că ea s-a bucurat 
d.e o mare simpatie în rîndurile o- 
piniei publice belgiene.

Jean LOUIS E5CH

i
persoanele care îl însoțesc au sosit 
în capitala Mexicului. Președintele 
Franței va avea o serie de întreve
deri cu președintele Lopez Mateos, 
precum și cu alte oficialități mexi
cane.

TRIPOLI. In Parlamentul Libiei 
au avut loc la 16 martie dezbateri 
în legătură cu lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul aces
tei țări. Luînd cuvîntul, primul mi
nistru, Mahmud Al Montasser, a de
clarat că tratativele care vor avea loc 
între guvernul libian și guvernele 
Marii Britanii și Statelor Unite se 
vor baza pe cererea Libiei cu pri
vire la lichidarea bazelor militare ale 
acestor puteri pe teritoriul libian, 
evacuarea forțelor militare străine și 
anularea tratatelor în virtutea căro
ra funcționează aceste baze.


