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în fabrici și uzine, pe ogoare, în 
instituții de învățămînt, știință și 
cultură, oamenii muncii desfășoa
ră o neobosită activitate creatoare, 
în centrul preocupărilor lor stau 
înfăptuirea exemplară a planului 
de stat în industrie, desfășurarea în 
cele mai bune condiții a campaniei 
agricole de primăvară, precum și 
celelalte sarcini trasate de partid și 
guvern pentru acest an.

Partidul, țara întreagă au trăit 
zilele grele ale pierderii marelui fiu 
al poporului nostru — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Exprimîndu-și ma
rea lor mîhnire, oamenii muncii au 
dat vglas totodată atașamentului și 
drăguței lor nemărginite față de 
partid, față de conducerea sa, ade
ziunii lor depline la politica internă 
și externă a partidului, hotărîrii lor 
neclintite de a înfăptui această poli
tică, de a duce la îndeplinire planu
rile desăvîrșirii construcției socia
liste.

Abnegația și devotamentul față de 
partid, față de interesele poporului 
caracterizează activitatea clasei 
noastre muncitoare, hotărîtă ca la 
fiecare loc de muncă, în fiecare în
treprindere, secție, atelier, să înmul
țească continuu succesele dobîndite 
în realizarea importantelor obiecti
ve stabilite de cel de-al III-lea Con
gres al partidului.

Numeroase colective au raportat 
în aceste zile partidului și guvernu
lui despre îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe primul tri
mestru. Furnaliștii de la Hunedoara, 
îndeplinind planul trimestrial mai 
devreme, au produs peste plan 
numai în luna martie, 5 000 tone 
de fontă. Cu 10 zile mai de
vreme au îndeplinit planul trimes
trial la producția globală și marfă 
forestierii din regiunea Suceava. 
Planul trimestrial a fost realizat 
înainte de termen și de Combinatul 
chimic Făgăraș, centrala termoelec
trică „Steaua Roșie"-Fîntînele, rafi
năria din orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și alte întreprinderi.

Eforturile muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor din întreprinderile 
țării sint îndreptate spre realizarea 
hotărîrilor plenarei C. C. al P.M.R. 
din 30 noiembrie — 1 decembrie 
1964 și ale sesiunii Marii Adunări 
Naționale de la sfîrșitul anului tre
cut, care au stabilit obiectivele esen
țiale ale planului de stat pe 1965. în 
centrul muncii colectivelor de între
prinderi, al activității ministerelor și 
direcțiilor generale trebuie să stea 
îndeplinirea ritmică, lună de lună, 
decadă cu decadă, a sarcinilor de 
producție, îndeplinirea exemplară, 
la toți indicatorii a planului pe 1965, 
ultimul an al șesenalului.

Experiența de pînă acum scoate 
în evidență rolul deosebit de însem
nat pe care-1 are, în îndeplinirea 
exemplară a planului, folosirea teh
nicii moderne cu care sînt dotate 
continuu întreprinderile noastre so
cialiste. Utilizarea cu înaltă efica
citate a tehnicii constituie o înda
torire de cea mai mare răspundere 
a muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, a conducerilor de în
treprinderi și a organelor tutelare 
ale acestora. Un obiectiv esențial al 
întregii activități economice este ri
dicarea susținută, stăruitoare, a cali
tății produselor. Aplicarea planuri
lor de măsuri întocmite în acest 
scop, perfecționarea continuă a pro
ceselor tehnologice și a organizării 
muncii vor trebui să ducă la noi rea
lizări în domeniul calității tuturor 
produselor pe care le realizează in
dustria noastră socialistă, atît pen
tru consumul intern, cît și pentru 
export.

în acest an este prevăzut să 
se realizeze un amplu program de 
investiții. îndeplinirea exemplară a 
acestui program, lupta pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a tu
turor lucrărilor de investiții planifi

Colectivul Combinatului de 
cauciuc Jilava — București și-a 
îndeplinit cu șase zile mai devre
me sarcinile de plan pe primul 
trimestru la producția globală și 
marfă. Spre a face cunoscute 
realizările și experiența dobîndi
te în întrecerea socialistă de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de aici, redactorul nostru, Pe
tre Nedelcu, s-a adresat tov. 
ing. Constantin Chelărescu, direc
torul combinatului, care a rela
tat următoarele :

Colectivul nostru s-a convins, 
încă odată, cît de important este 
să aibă create din vreme toate 
condițiile pentru bunul mers al 
producției în noul an de muncă, 
încă din ultimul trimestru al a- 
nului trecut, în secțiile combinatu
lui s-au aplicat 37 de mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
pregătirea producției anului în 
curs. Ele au asigurat creșterea 
capacității de producție a atelie
relor, mecanizarea unor operații, 
extinderea tehnologiilor avansate. 
Desigur, nu ne-am oprit aici. In 
acest an am aplicat și alte 
măsuri cu o mare eficiență eco
nomică.

Măsurile tehnico-organizatorice 
au sprijinit eforturile muncitori
lor și tehnicienilor în activitatea 
lor rodnică pentru îndeplinirea 
planului. Producția s-a desfășu
rat ritmic, mașinile și utilajele au

cate constituie o cauză a întregului 
popor.

Urmînd cuvîntul partidului, țără
nimea muncitoare muncește cu hăr
nicie pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor de pro
ducție, pregătesc recolta acestui an. 
Lucrătorii din gospodării agricole de 
stat, mecanizatorii din S.M.T.-uri, 
membrii cooperativelor agricole de 
producție au pornit cu toate forțele 
în campania agricolă de primăvară. 
De executarea în condiții optime a 
fiecărei lucrări — semănatul, îngri
jirea semănăturilor de toamnă și a 
ogoarelor, folosirea din plin a ma
șinilor și a celorlalte mijloace teh
nice puse la dispoziția agriculturii, 
a fiecărei ore bune de lucru în cîmp 
—- depinde în cea mai mare măsură 
obținerea unor recolte bogate, 
în acest fel se va asigura punerea 
mai largă în valoare a marilor re
zerve de creștere a producției agri
cole vegetale și animale de care 
dispune agricultura noastră socia
listă, consolidarea și dezvoltarea 
cooperativelor agricole de produc
ție, se va aduce o contribuție spo
rită la îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării industriei cu materii 
prime și a populației cu produse 
agro-alimentare.

Oamenii de știință și artă, lucră
torii de pe tărîmul învățămîntului 
și culturii, consacrîndu-și talentul și 
cunoștințele dezvoltării economiei și 
culturii, instruirii tinerei generații, 
aduc contribuția lor prețioasă la 
munca întregului popor de a asi
gura necontenit înaintarea țării 
noastre pe drumul făuririi unei vieți 
tot mai civilizate, al înfloririi eco
nomiei și culturii.

O vie și rodnică activitate se des
fășoară pretutindeni pe tărîm obș
tesc. Au trecut doar trei săptămîni 
de cînd întregul popor și-a ales de
putății, reprezentanții săi în cel mai 
înalt for politic al țării — Marea A- 
dunare Națională — și în sfaturile 
populare regionale, raionale, orășe
nești și comunale. Cu sprijinul ac
tiv al milioanelor de cetățeni, depu
tății sfaturilor populare, comitetele 
executive desfășoară o intensă acti
vitate pentru realizarea sarcinilor 
în domeniul construcțiilor de locu
ințe, social-culturale și al lucrărilor 
edilitare, pentru buna gospodărire 
a regiunilor, orașelor și comunelor. 
De un real folos pentru îmbună
tățirea activității gospodărești a 
sfaturilor populare este studierea și 
aplicarea propunerilor valoroase fă
cute de cetățeni, în cadrul adună
rilor electorale și al întîlnirilor din
tre candidați și alegători.

Ziarul nostru a informat despre 
numeroasele telegrame și scrisori 
trimise pe adresa Comitetului Cen
tral al P.M.R. din partea comitetelor 
regionale, raionale și orășenești de 
partid, a organizațiilor de masă, co
lectivelor de întreprinderi, coopera
tivelor agricole de producție, insti
tuțiilor de învățămînt, știință și cul
tură, în care, o dată cu felicitările 
pentru alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și a tova
rășului Chivu Stoica în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat, co
muniștii, toți oamenii muncii își ex
primă atașamentul profund“ față de 
partid, hotărîrea de a munci, strîns 
uniți în jurul partidului, a conduce
rii sale, pentru înfăptuirea politicii 
de desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

în toate domeniile avem de în
făptuit obiective mărețe, însufleți- 
toare. Realizările de pînă acum con
firmă cu strălucire justețea drumu
lui pe care pășește întregul popor 
sub steagul partidului clasei munci
toare — Partidul Muncitoresc Romîn.

Munca plină de devotament a în
tregului popor, condus cu înțelep
ciune de partid, chezășuiește noi 
și noi victorii în dezvoltarea și 
prosperitatea scumpei noastre patrii.

fost folosite cu indici mai înalți 
și, astfel, s-a creat un avans 
care ne-a permis să ne reali
zăm înainte de termen sarcinile 
de plan pe primul trimestru 
Ia producția globală și marfă. 
Aș vrea să precizez că cea mai 
mare parte din sporul de produc
ție s-a realizat pe seama crește
rii productivității muncii. După 
calculele noastre, pînă la sfîrși

Indicii atinși 
nu constituie o limită

tul trimestrului vom realiza su
plimentar produse în valoare de 
4 000 000 lei.

Rezultate importante au fost 
obținute în ultimele luni și în ce 
privește ridicarea nivelului cali
tativ al produselor, în primul rînd 
prin introducerea și extinde
rea largă a tehnologiei moder
ne de fabricație. în acest an 
a fost perfecționată tehnolo
gia de construcție a mono-

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

Furnaliștii de la 
Hunedoara și Călan
HUNEDOARA (prin telefon). — 

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din sectorul furnale al Combinatului 
siderurgic din Hunedoara au înde
plinit înainte de termen planul de 
producție pe primul trimestru. La 
furnalul de 1 000 mc, unde s-au ob
ținut cei mai înalți indici de utilizare 
și s-a înregistrat cel mai mic ..con
sum de cocs, prețul de cost pe tona 
de fontă elaborată a fost redus cu 
aproape 26 de lei.

Furnaliștii din Călan au elaborat 
și ei ultimele tone de fontă prevăzu
te în sarcinile de plan pentru primul 
trimestru al anului. Succesele furna- 
liștilor de aici sînt rezultatul preo
cupărilor pentru folosirea cît mai 
deplină a capacităților de producție.

25 de întreprinderi 
din regiunea Ploiești
întreprinderea forestieră din 

Cîmpina, distinsă recent cu Steagul 
roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură, a îndeplinit 
mai devreme planul producției 
globale și marfă pe primul trimes
tru al anului. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, co
lectivul acestei întreprinderi a reu
șit să dea peste plan cu aproape 
5 la sută mai mulți bușteni de 
rășinoase și fag și să livreze 
întreaga cantitate de masă lemnoasă 
prevăzută pentru export.

Pînă acum 25 de întreprinderi in
dustriale din regiune și-au îndepli
nit înainte de termen planul de pro
ducție pe primul trimestru.

Combinatul chimic 
din Făgăraș
Combinatul chimic din Făgăraș 

este a 11-a întreprindere din re
giunea Brașov care a îndeplinit 
înainte de termen planul producției 
globale și marfă pe primul trimes
tru. Chimiștii din cadrul combina
tului și-au depășit sarcinile de plan 
cu 2 000 de tone azotat de amoniu, 
140 de tone fenol, 58 de tone azotit 
de sodiu ; concomitent ei au îmbu
nătățit simțitor calitatea produselor.

Presa de vulcanizat benzi transportoare de la Combinatul de cauciuc 
Jilava-București

Foto : Agerpres

blocurilor pentru acumulatoare 
din ebonită, de amestec a ma
teriilor prime, de confecționare 
a tuburilor din cauciuc, s-a ex
tins procedeul tăbăcirii calde a 
pieilor. Ca urmare, indicii de ca
litate au fost depășiți la toate 
sortimentele, angajamentele lua
te în întrecerea socialistă fiind 
îndeplinite. Concomitent, s-au 
asimilat opt tipuri de garnituri 

presate pentru diverse mașini și 
utilaje, două modele de tălpi de 
încălțăminte și alte articole.

în întrecerea socialistă pentru 
realizarea exemplară a planului 
și a angajamentelor, organizația 
de partid și comitetul sindicatului 
au pus accentul pe aplicarea cu 
perseverență a măsurilor menite 
să ducă la îmbunătățirea indicilor 
calitativi ai produselor, pe desco
perirea și valorificarea rezervelor

E TIMPUL SEMĂNATULUI!

Să folosim intens fiecare zi
Lucrările agricole de primăvară continuă intens în sudul țării și au în

ceput zilele trecute și în celelalte regiuni. Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că pînă la 25 martie au fost executate 
arături de primăvară pe 240 000 hectare și au fost discuite și grăpate 720 000 
hectare. Au fost însămînjate culturi din prima urgentă — mazăre, plante de 
nufref, sfeclă de zahăr — pe aproape 400 000 hectare. în regiunile Dobrogea, 
București, Banat și Galați semănatul acestor culturi s-a făcut pe mari suprafețe. 
Tot în aceste regiuni au fost însămînțate și cele mai mari suprafețe cu legume. 
Concomitent cu aceste lucrări, a continuat îngrijirea semănăturilor de toamnă. 
Pentru asigurarea unor recolte sporite, mecanizatorii și membrii cooperativelor 
de producție împrăștie îngrășăminte și fac, la indicația specialiștilor, lucrările de 
îngrijire corespunzătoare stării de vegetație a fiecărei tarlale în parte. Se 
continuă, de asemenea, fertilizarea terenurilor, semănatul legumelor în cîmp 
și răsadnițe, plantările de pomi și vie, lucrările de îngrijire a pășunilor și tine
telor naturale.

Pe ultimele suprafețe
CONSTANȚA (coresp. „Scînfeii”). Stră

batem numeroase comune din regiunea 
Dobrogea. Peste fot, în unitățile agrico
le, se lucrează intens. La cooperativele 
de producție Cumpăna, Amzacea, Scări— 
șoreanu, Topraisar și altele, semănatul 
culturilor din urgența I s-a terminat.

Pe tarlalele cooperativei agricole de 
producție Pecineaga lucrau la întreținerea 
ogoarelor tractoriștii din brigada condusă 
de Ion Pascu. Toate cele 1 507 ha, pe 
care se vor însămînța porumb și floarea- 
soarelui, au fost discuite și grăpate. In 
prezent se lucrează intens la semănatul 
florii-soarelui.

O activitate intensă desfășoară mecani
zatorii de la S.M.T. Mihai Viteazu, raio
nul Istria. Executarea însămînțărilor înfr-un 
timp scurt și la un nivel înalt agrotehnic 
stă în permanență în atenția tractoriștilor 
și Inginerilor de aici. Așa se și explică 
rezultatele bune obținute la cooperative
le agricole de producție Istria, Sinoe, Mi-

Unde-i spiritul
PITEȘTI (coresp. „Scînfeii"). — în 

majoritatea unităților agricole din re
giunea Argeș, forțele de muncă sînt 
prezente pe ogoare la semănat, între
ținerea culturilor de toamnă și alte lu
crări. Pînă în seara zilei de 26 martie 
se însămînțaseră culturi din urgența I 
pe suprafața de 7 000 ha, iar alte 8 000 
ha erau pregătite în vederea acestei lu
crări. Intens se muncește în comunele 
Brîncoveni, Curtișoara, Bărăștii de 
Vede și altele.

într-un șir de unități se întîlnesc 
unele neajunsuri: nefolosirea cu întrea
ga capacitate a mașinilor agricole, de
ficiențe în organizarea muncii etc. 
Unul din tractoarele trimise de S.M.T.-

producției. Numeroși muncitori 
s-au evidențiat lună de lună în 
întrecere prin realizările deose
bite pe care le-au obținut. între 
aceștia se numără muncitorii din 
brigada condusă de Vasile T. Va- 
sile, de la atelierul de valțuri ca- 
uciucate, cei din echipa de vul- 
canizatori condusă de Dan He- 
gheș, de finisori condusă de Ni- 
culina Creangă, muncitorii A- 
lexandru Florea, Stana Iacovescu.

Colectivul nostru consideră că 
indicii atinși pînă acum în rea
lizarea planului nu constituie o 
limită. în prezent, ne preocupăm 
în continuare de asigurarea celor 
mai bune condiții pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Vom aplica în toate secțiile 
combinatului noi măsuri pri
vind mecanizarea unor ope
rații de producție, extinderea 
procedeelor moderne de lucru, 
utilizarea unor noi materiale 
care să confere produselor o ca
litate superioară. Printre altele, 
vor fi introduse noi tehnolo
gii la confecționarea încălță
mintei din cauciuc și la pro
ducerea unor garnituri pentru 
mașinile agricole. Sîntem deciși 
să dezvoltăm succesele de pînă 
acum, să realizăm produse de 
înaltă calitate, pentru a ridica 
continuu prestigiul „mărcii" pro
duselor fabricate în combinatul 
nostru. 

hai Viteazu și altele, pe care le deservesc. 
La cooperativa agricolă de producție din 
Istria, bunăoară, toate semănătorile au 
lucrat din plin. Fiecare tractorist a însă- 
mînțat zilnic cite 13 hectare. In numai 
4 zile s-a însămînțat întreaga suprafață 
de mazăre,-ovăz și borceag.

Din situația primită la Consiliul agricol 
regional Dobrogea rezultă că pînă în 
prezent s-a însămînțat peste 95 la sută 
din suprafața de mazăre, ovăz, borceag 
și alte plante din prima urgență. Prin
tre primele care au terminat însămînja- 
tul acestor culturi se numără unitățile 
care aparțin de trusturile Gostat Con
stanța și Tulcea, precum și cooperati
vele agricole din raioanele Negru Vodă, 
Istria, Tulcea și cele din raza orașului 
Constanța. Cooperativele agricole de 
producție din raza de activitate a S.M.T. 
23 August sînt pe terminate cu însămîn- 
țatul celor peste 1 000 ha cu floarea- 
soarelui.

gospodăresc ?
Mărăcineni la cooperativa agricolă din 
Albota avea carcasa și diferențialul de
fecte. Conducerea S.M.T.-Mărăcineni a 
luat și o măsură nepotrivită, deplasînd 
tractoarele de la cooperativa agricolă 
din Oarja tocmai în raionul Rîmnicu 
Vîlcea, la o distanță de circa 100 km. 
Se poate oare vorbi în acest caz de 
spirit gospodăresc în folosirea tractoa
relor ? în unele cooperative agricole, 
cum sînt cele din Prundu, Bradu, 
Oarja și din alte părți, pe terenurile 
ocupate cu semănături de toamnă băl
tește apa. Se impun măsuri operative 
de îndepărtare a apei și de efectuare a 
lucrărilor de întreținere necesare.

„LENTIARIOM"
Date noi despre străvechiul Tomis

Pe faleza de vest a portului 
Constanța sînt în curs de recon
stituire o serie de monumente ar
heologice descoperite iarna a- 
ceasta. între altele este de men
ționat edificiul romano-bizantin 
(păstrat parțial pe 7—8 m. înăl
țime), în care a funcționat un 
mare atelier meșteșugăresc pen
tru prelucrarea și țesutul inului. 
Importanța acestui edificiu este 
ilustrată atît de dimensiunile cît 
și de arhitectonica sa. Sălile prin
cipale sînt pavate cu plăci de 
marmură (distruse în bună parte 
din cauza presiunii bolților căzute 
și a pămîntului depus deasupra 
lor). Dedesubt se ramifică o re
țea de canale dintre care prezin
tă importanță, pentru cunoașterea 
tehnicii de construcție din antichi
tate, sistemul de tuburi din cera
mică de sub planșeu ; pe aici era 
introdus și dirijat aerul cald co
lectat de la un mare cuptor. A- 
ceastă descoperire permite să se 
tragă concluzia că și la Tomis 
era cunoscut procedeul încălzirii 
centrale a clădirilor importante, 
în pereții de cărămidă ai acestei 
construcții exista și un ingenios 
sistem de ventilație care asigura 
aerisirea atît a parterului cît și a 
etajului întîi, legate între ele 
printr-o scară de piatră lată de 
3,5 m.

Sala principală, de aproape 
400 mp, este străjuită de patru 
porți de piatră sculptată. Una 
dintre porți este dublă — cu două 
intrări — fiind unică în felul ei 
printre construcțiile antice greco- 

Inscripția in grecește de pe una din porțile edificiului

în mai multe centre universitare 
din țară se execută în prezent lu
crări pentru extinderea spațiului de 
învățămînt, se ridică noi cămine și 
cantine pentru studenți. Recent, ir. 
Capitală au fost date în folosință 
trei cămine cu aproape 1 200 de 
locuri pentru studenții Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu". Tot 
aici va fi terminată peste cîteva luni 
o cantină la care vor putea lua 
masa zilnic 3 000 de studenți. In a- 
propierea orășelului studențesc de 
pe malul Dîmboviței, constructorii 
au început încă de anul trecut să 
înalțe un nou grup social. La înce
putul viitorului an universitar aici 
vor fi date în, folosință trei cămine 
care vor avea circa 1 200 de locuri.

Intr-unui din noile cămine studențești ale Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu” din Capitală, dat recent în folosință
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S-a întîmplat
în Atlantic

în plin ocean, la 
distanță mare de orice 
port și în timp ce nu 
se aflau multe nave 
în această zonă, trau- 
lerul „Granik", sub 
pavilion polonez, ne-a 
solicitat prin radio a- 
jutor medical pentru 
un caz deosebit. Dis- 
cutîndu-se în limba 
rusă și engleză în ve
derea stabilirii unui 
diagnostic de proba
bilitate, s-a ajjins la 
concluzia că tnarina- 
rul Jan Trutyanowski 
trebuie adits' pe bor
dul navei „Constanța". 
Marinarul polonez a-

vea un picior fractu
rat cu rană infectată, 
care necesita imediat 
o intervenție chirur
gicală. După ce a sta
bilit diagnosticul, me
dicul nostru, dr. Oc
tavian Dănilă, avînd 
toate cele necesare în 
dotarea dispensarului 
și ajutat de unul din 
inginerii de pe navă, a 
operat pe bolnav. în 
tot timpul interven
ției, nava a fost men
ținută în alură favo
rabilă, evitîndu-se ba
lansul.

Imobilizat în aparat 
ghipsat, bolnavul a

EXCURSII PE DUNĂRE 
CU MOTONAVELE 
„OLTENIȚA11 SI „CARPATI11

La începutul lunii aprilie O.N.T.- 
„Carpați" organizează excursii pe Dunăre 
cu motonavele „Oltenița" și „Carpați". 
Durata lor este de trei zile. Motonavele 
vor purta pe turiști pe următorul itine
rar : Giurgiu-Tr. Severin-insula Ada- 
Kaleh-Orșova-Porțile de Fier-Șvinița și 
retur. Cu acest prilej excursioniștii vor 
vizita, printre altele, insula Ada-Kaleh, 
orașul Tr. Severin și monumentele sale 
istorice, se va traversa zona viitoarei hi
drocentrale de pe Dunăre.

„Lentianon"-ul din Tomis
latine din estul Europei. O altă, 
poartă o inscripție bine conserva
tă, prin care atestă că cetățeanul 
Hermippos, fiul lui Attas, a con
struit pentru poporul din Tomis a- 
cest edificiu, numit „Lentiarion". 
Termenul nu se poate traduce 
exact ; cuvîntul, de provenien
ță latină, se referă la in și 
indică instituția meșteșugăreas
că pentru confecționarea țesă
turilor din in. Deoarece acest 
mare atelier se afla în ime
diata vecinătate a vechiului port 
Tomis, rezultă că aici se făceau 
în special pinze de corăbii, care 
erau apoi comercializate.

Descoperirea acestui edificiu 
aduce importante date privind 
tehnica construcțiilor antice, ajută 
la completarea hărții Tomisului și 
la precizarea profilului său so
cial-economic.

Valentin HOSSU 

Asemenea construcții se află în plină 
desfășurare și în alte orașe. In mo
mentul de față, la Cluj și la Petro- 
șeni se află în stadiu de finisaj 
clădirile mai multor cămine, care în 
total vor avea peste 1 000 de locuri. 
In orașele Iași și Timișoara au în
ceput lucrările de construcție a unor 
hale-laborator pentru facultățile de 
mecanică agricolă din cadrul celor 
două institute politehnice. La Insti- 
tutui politehnic din Iași se constru
iește și o hală-laborator pentru ca
tedra de mașini termice a facultății 
de mecanică. La Timișoara va în
cepe în curînd construcția unei 
stafii seismologice pentru universiA 
tatea din localitate.

rămas la bordul navei 
timp de 20 de zile, 
sub permanentă su
praveghere medicală 
și înconjurat de gri
ja marinarilor noș
tri. în acest răstimp 
s-au legat prietenii și 
între membrii celor 
două echipaje care 
pescuiesc la mii de 
kilometri de patrie.

Ing. Virgil ȚIPA
Nava de pescuit 
oceanic 
„Constanța"

Oceanul Atlantic 
(coasta de vest a Afri
cii) martie, 1965

CONGO

Ciocniri în regiunea 
orașului Avoa

Agențiile de presă semnalează 
noi lupte între trupele guverna
mentale congoleze și mercenari, pe 
de o parte, și forțele răsculate din 
această țară, pe de altă parte. 
Unul dintre conducătorii mercenari
lor albi, Mike Hoare, a declarat că 
în cursul zilei de 25 martie au avut 
loc ciocniri de amploare în regiu
nea orașului Avoa. De ambele părți 
au fost înregistrate pierderi.

Numirea noului ministru 
de justiție al R. F. Germane

La 27 martie, președintele R. F.
Germane, Heinrich Liibke, l-a numit 
pe Karl Weber, deputat creștin- 
democrat, în funcția de ministru de 
justiție al R.F. Germane. După cum 
se știe, funcția de ministru al justi
ției a fost deținută pînă în prezent 
de Ewald Bucher (liber democrat) 
care a demisionat în semn de pro
test ca urmare a prelungirii de că
tre Bundestagul vest-german a ter
menului de prescripție a crimelor 
naziste. Numirea de către președin
tele R. F. Germane, la cererea can
celarului Ludwig Erhard, a noului 
ministru al justiției se datorește 
neînțelegerilor care au existat în si
nul celor două principale partide ale 
coaliției guvernamentale U.C.D.- 
U.C.S., care în cursul ședinței de vi
neri nu au putut cădea de acord 
asupra desemnării unei persoane 
care să fie propuse pentru noul post 
de ministru al justiției.

Ascufirea încordării 
în Bahrein

Potrivit știrilor sosite din protec
toratul britanic Bahrein, noi cioc
niri sîngeroase au avut loc între 
greviștii din acest teritoriu și for
țele polițienești. Pentru a stăvili 
manifestațiile care au loc în capi
tala protectoratului, forțele poliție
nești au fost întărite cu unități ale 
trupelor britanice staționate aici. 
Străzile capitalei sînt patrulate zi 
și noapte de unități înarmate. Gre
va declarată cu o jumătate de lună 
în urmă de petroliști capătă am
ploarea unei campanii de nesupu
nere generală. Docherii și muncito
rii de la alte întreprinderi au de
clarat că sînt solidari cu greviștii.

O MARE MANIFESTAȚIE A 
POPULAȚIEI DE CULOARE a avut 
loc ieri în fața Palatului de justiție 
din Selma (statul Alabama), în semn 
de protest împotriva asasinării de 
către elemente rasiste, membre ale 
organizației teroriste Ku Klux Klan, a 
militantei pentru drepturile civile. 
Viola Liuzzo.
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INFORMAȚII DIN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Educarea tinerilor 
comuniști

TG. MUKEȘ (coresp. „Scîn- 
teii“).— Comitetul raional P.M.R. 
Reghin a acumulat o experiență 
bogată in îndrumarea muncii de 
educare comunistă a candidați- 
lor și noilor membri de partid. 
Periodic, comitetul raional ana
lizează cum sînt repartizate 
și îndeplinite sarcinile obștești 
încredințate tinerilor comuniști, 
activitatea lor în cercurile în- 
vățămîntului de partid, desfă
șurarea propagandei prin con
ferințe pentru cultivarea tră
săturilor politico-morale soe- 
cifice comuniștilor. Tn cadrul 
instruirii birourilor organizații
lor de bază au loc seh: uvri o 
experiență în acest domeniu, 
metodele cele mai eficace f 1 
recomandate spre a fi generali
zate Biroul comitetului raional 
a analizat activitatea organiza
țiilor de partid din cooperative
le agricole din Frunzeni și Poar
ta în domeniul educării partini
ce a tinerilor comuniști și a dat 
ajutor efectiv la îmbunătățirea 
acestei activități. La îmbogățirea 
cunoștințelor politice ale candi- 
daților și noilor membri de par
tid contribuie expunerile prezen
tate de secretarii comitetului ra
ional referitoare la cele mai im
portante și mai actuale teme ale 
politicii interne și externe a 
partidului.

Studiul ideologic 
al cadrelor didactice

Perioada vacanței de primă
vară este un bun prilej pentru 
desfășurarea convorbirilor în ca
drul studiului ideologic al cadre
lor didactice din mediul rural, 
în regiunea Suceava, cadrele di
dactice de la sate, care studiază 
individual, au între 27 martie și 
5 aprilie două convorbiri, organi
zate pe grupe, fie în comune sau 
pe centre de comune, fie la ca
binetele raionale de partid, după 
locul unde funcționează grupa 
respectivă. Bibliografia și temele 
convorbirilor au fost anunțate 
din timp.

în cele mai multe grupe vor 
fi prezentate referate axate pe 
principalele probleme din te
matica convorbirilor. Astfel, în 
cercurile care studiază Declara
ția P.M.R. din aprilie 1964 se 
vor ține referate cu privire la 
linia partidului nostru în prin
cipalele probleme ale vieții in
ternaționale și ale mișcării co
muniste mondiale. în cercurile 
în care se studiază învățătura 
marxist-leninistă despre stat 
se vor prezenta referate despre 
rolul conducător al partidului 
marxist-ieninist în statul socia
list. despre evoluția funcțiilor 
statului nostru democrat-popu
lar în perioada desăvîrșirii con
strucției socialiste etc.

Cabinetele raionale de partid 
s-au îngrijit, din vreme, ca a-

ceste referate să fie bogate în 
conținut, astfel încît să s>’sc*+e 
interesul cursanților și să re
prezinte o bună bază de discuții.

Perseverență 
în îndeplinirea 
hstăririlor

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Recent, comitetul de partid de 

la Fabrica de pielărie și încăl
țăminte din Cluj a format un 
colectiv de ingineri, maiștri, eco
nomiști care a analizat cum a 
fost aplicată o hotărîre a comi
tetului, luată cu cîteva luni în 
urmă, privind sarcinile ce reve
neau organizațiilor de bază ale 
partidului, comitetului sindicatu
lui și organizației U.T.M. în 
realizarea unor, produse de cali
tate superioară în 1965.

Pe baza constatărilor acestui 
colectiv, comitetul de partid a 
stabilit că spre a se putea valori
fica în continuare rezervele exis
tente în acest domeniu este ne
cesar ca organizațiile de bază să 
analizeze periodic calitatea pro
duselor, să fie organizate consfă
tuiri cu secretarii organizațiilor 
de bază , organizatorii grupelor 
sindicale și cadrele tehnice din 
ateliere în scopul discutării fe
lului cum se respectă procesul 
tehnologic. Organizațiile de bază 
vor încredința comuniștilor cu 
cea mai bună pregătire pro
fesională sarcina de a iniția 
convorbiri la locul de mun
că, pornind de la constatările 
făcute de controlul tehnic de ca
litate. Întrucît o parte a produse
lor este destinată exportului, co
mitetul de partid a propus con
ducerii fabricii să formeze un 
colectiv de specialiști care să 
studieze modul de comportare a 
diferitelor părți componente ale 
încălțămintei în condițiile trans
portului prin diferite zone de cli
mă, în scopul asigurării unui 
ambalaj adecvat.

La noile cursuri
La cabinetul regional de partid 

Crișana a avut loc o consfătuire 
la care au participat responsabilii 
cursurilor noi, formate prin gru
parea mai multor cercuri de a- 
celași tip din întreprinderi și de 
la sate, precum și directorii cabi
netelor raionale de partid. Cu a- 
cest prilej, directoarea cabinetu
lui raional Ineu, tov. Paraschiva 
Iuhasz, a prezentat un referat 
despre nivelul calitativ al lecțiilor 
la cursurile experimentale, iar 
directorul cabinetului raional 
Șimleu, Florian Cuc, un referat 
despre organizarea seminariilor 
în cadrul acestor cursuri.

Referatele și discuțiile au pri
lejuit un schimb de experiență 
între participanți. între altele, s-a 
subliniat necesitatea atragerii ce
lor mai calificați lectori la preda
rea lecțiilor și a întăririi spriji
nului dat noilor cursuri din par
tea organelor de partid.

Sesiune anuală 
de comunicări 
științifice

Ieri au luat sfîrșit lucrările sesi
unii anuale de comunicări științifice 
a Institutului de energetică al Aca
demiei R.P. Romîne. Ca și în anii 
precedenți, cu acest prilej au fost 
prezentate rezultatele celor mai im
portante cercetări efectuate în insti
tut în 1964, urmărindu-se discutarea 
lucrărilor elaborate într-un cerc 
larg de specialiști, realizarea unui 
schimb de experiență care să cons
tituie un ajutor în fixarea obiecti
velor concrete pentru cercetările 
viitoare.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate lucrări de energetică generală, 
electroenei getică și termoenergeti- 
că. Au fost expuse, între altele, re
zultatele unor cercetări privind op
timizarea condițiilor de acoperire a 
necesarului de energie pe plan na
țional, optimizarea structurii siste
melor energetice și a regimurilor 
de funcționare ale sistemelor elec- 
troenergetice, reprezentarea prin 
modele a proceselor de ardere și hi- 
drodinamice în mașinile rotative și 
motoare, stabilirea condițiilor opti
me de funcționare a motoarelor, 
problemele cocsului brichetat din 
cărbuni neaglutinanți, folosirea 
complexă, energetică și tehnologică, 
a acestor cărbuni.

Comunicările au reflectat rezulta
tele reprezentării unor fenomene 
complexe prin modele matematice, 
ca și ale unor metode și mijloace de 
calcul moderne, dintre care unele 
sînt imaginate, proiectate și reali
zate în institut.

Lucrările și discuțiile purtate au 
pus in evidență posibilități de gene
ralizare a unor rezultate în cercetă
rile fundamentale și de aplicare efi
cientă a acestora la rezolvarea unor 
probleme concrete ale energeticii 
noastre.

i
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PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

„T O V
„Tovarășii" este unul dintre cele mai 

emoționante filme care au rulat la noi 
în ultimii ani. Regizorul Mario Monicelli 
evocă un moment important din istoria 
mișcării muncitorești italiene — greva 
textiliștilor care a avut loc la Torino la 
sfîrșitul veacului trecut. Cineastul se a- 
propie cu profundă căldură de eroii săi, 
muncitorii; el aduce pe ecran persona
je pline de viață, în desfășurarea unei 
povestiri drama^ce, pasionante, pentru a 
arăta cum — în împrejurările date — 
destinele individuale se întretaie și se 
contopesc într-un destin comun, semnifi- 
cînd cu forță generalizatoare începutu
rile cristalizării conștiinței de clasă a pro
letariatului.

Filmul impune de la primele imagini 
prin autenticitatea reconstituirii cinema
tografice. Lumea muncitorească a epocii 
este văzută dinlăuntru, devine familiară 
spectatorului. Fundalul acțiunii — perife
ria orașului, locuințele mizere ale texti
liștilor, atelierele primitive — evocă 
pregnant viata muncitorilor în pragul 
secolului 20 Regizorul folosește un lim
baj cinematografic simplu și de o pu
ternică expresivitate, acordă o atenție 
deosebită jocului actoricesc ; diversitatea 
tipologică a textiliștilor, profunzimea ca
racterelor lor viu individualizate cuceresc 
de la început, întărind puterea de con
vingere a filmului. Cineastul ne introduce 
în intimitatea eroilor principali și întreaga 
dramă a existenței lor se dezvăluie par
că de la sine, surprinsă într-o frîntură de 
conversație, în înlîmplări obișnuite ale 
vieții lor de fiecare zi. Un nou accident 
petrecut la fabrică — un om schilodit — 
este un fapt cotidian, iar munca istovitoa
re, aspirațiile ce nu se pot realiza, greută
țile insuportabile sînt comune și impulsi
vului Pautasso (o creație excelentă a ac
torului Folco Lulli) și tăcutului Martînoffi 
(Bernard Blier) și individualistului Râul 
(Renato Salvatori). Cu un lirism reținut, 
plin de bărbăție, filmul încheagă treptat 
o atmosferă prevestitoare de furtună și, 
în vîrtejul evenimentelor pe care ei în
șiși le generează, textiliștii trăiesc un pro
ces de clarificare, simbolizat de evolu
ția eroilor principali spre înțelegerea for
ței pe care o reprezintă unitatea de ac
țiune a muncitorilor. Episoadele filmului 
arată sugestiv cum în mijlocul masei 
muncitorești ia naștere acea solidaritate, 
acea înțelegere comună a țelurilor poli
tice generale, care avea să-și găsească

Concertele
săptămînii viitoare

TEATRE
Teatrul de Operă 

Romîne I Amorul 
Priculiciul (orele 
19 30). Teatrul

A R Ă Ș I I
cea mai înaltă expresie în partidul class: 
muncitoare.

Cu o subtilă pătrundere psihologică 
este redat în film eșecul unei tentative 
de revoltă inițiată spontan. Oamenii se 
agită, sînt nehotărîți și dezorientați cînd 
își face apariția printre ei profesorul Si- 
nigaglia. Revoluționar urmărit de poliție, 
profesorul își caută un refugiu la To
rino, iar influenta iui va avea un rol ho- 
tărîtor în evolufia luptai textil iști lor. Ad
mirabil interpretat de Marcello Mastro- 
ianni, profesorul este un tip ce fi se în
tipărește în memorie, o deosebită reu
șită a filmului. Cu cîtă măiestrie a sur
prins actorul trăsăturile acestui om pre
matur gîrbovit, flămînd, cu ochii în
cercănați de oboseală, dar care respiră, 
în fiecare gest, în fiecare atitudine, o 
mare generozitate, o mare dragoste pen
tru oamenii Mastroianni redă magistral, 
într-o compozifie de rară autenticitate, 
și neliniștea omului hăituit, mereu în 
primejdie, și înțelepciunea lui, și căl
dura lui sufletească, timiditatea sub care 
se ascunde o dîrzenie de neînfrînt, și 
acel aer puțin distrat menit să întregeas
că și să dea farmec, culoare personaju
lui. Sinigaglia impune de la început mun
citorilor, îi în(elege, știe să se apropie 
de ei. In situațiile cele mai grele 
în acest om stîngaci, neîndemînatic, 
apare o forță neașteptată, o mare putere 
de convingere; bogăfia interioară pe care 
i-o dă interpretul, capacitatea de 
re, înflăcărarea lui se comunică 
acelora cărora li se adresează, și 
munică emoționant spectatorului.

Desfășurarea grevei constituie
dramatic al filmului. Muncitorii înfruntă 
privațiunile, unii oscilează, și abia acum 
se dezvăluie în toată plenitudinea lor 
caracterele personajelor (redate de o e- 
chipă de actori de mîna înfîi). Semnifi
cativă, evolufia lui Râul este surprinsă 
în cîteva momente revelatoare, lată-l, de 
pildă, împărțind patul cu Sinigaglia, pe 
care-l găzduiește la început împotriva 
voinței sale, la cererea comitetului de 
grevă. El nu-și ascunde ostilitatea, îl 
face răspunzător pe profesor pentru greu
tățile prin care trec textiliștii, îi repro
șează că se amestecă în viața lor. Au
torii filmului dezvăluie întregul drama
tism inferior al acestei confruntări, fră- 
mîntarea lăuntrică a revoluționarului care 
ar vrea să-l facă pe omul de lîngă el

dărui- 
tuturor 
se co-

miezul

a

înțeleagă sensul vieții, al luptei sa'e. 
este suficient un simplu gest al lui

într-una din secțiile întreprinderii de 
poduri metalice și prefabricate din 
beton-Pitești. Colectivul acestei în
treprinderi a indeplinit înainte de 
termen planul pe primul trimestru

Foto : Agerpres

cluj TRANSPORTUL ÎN COMUN
• Autobuze ți troleibuze moderne, trasee noi • Cum se înfăptu
iesc propunerile cetățenilor • Proiecte pentru anul în curs

I

în ultima vreme, cetățenii din Cluj au făcut diferite propuneri pri
vind îmbunătățirea transportului în comun,-finind seama de dezvoltarea 
orașului, de necesitățile noilor cartiere, lată ce a relatat coresponden
tului nostru regional, cu privire la măsurile luate în această privință, 
tovarășul V. Makșal, directorul întreprinderii orășenești de transporturi.

Cum vă ocupați de rezolva
rea propunerilor și sesizărilor 
cetățenilor ?

— Este o problemă care ne pre
ocupă în cel mai înalt grad. De 
fapt, pentru aceasta și ființează în
treprinderea noastră : spre a sa
tisface necesitățile de transport ale 
populației. Recent, am alcătuit 
chiar o situație a propunerilor fă
cute de cetățeni la începutul anu
lui. E vorba, în majoritatea cazuri
lor, de modificarea unor trasee, de 
înființări de noi stații de autobuze 
și troleibuze, de unele defecțiuni în 
orele de vîrf.

înainte de a vorbi despre inten
țiile noastre, aș vrea să arăt că în 
ultimii ani întreprinderea a fost do
tată cu noi mijloace de transport. 
Dacă acum 4 ani aveam 89 auto
buze. și acestea de mică capacitate, 
în prezent avem 127 de mașini mari, 
moderne, 47 de troleibuze și cîteva 
zeci de taximetre. Socotesc că meri
tă să mai dau cîteva cifre : în 1960, 
de pildă, am transportat 36 mili
oane de călători, pe cînd în 1964 
numărul acestora a crescut la 62 
milioane. Numai în primele două 
luni ale acestui an au apelat la ser
viciile noastre cu aproape un milion 
mai multi cetățeni decît în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Spre a răspunde cerințelor publi
cului, în ultima vreme au fost în
ființate n,oi linii de autobuze și tro
leibuze, au fost prelungite cele e- 
xistente. Lungimea traseelor de au
tobuze a crescut de la circa 63 km, 
cît era în 1960, la 113 km, iar cea 
a troleibuzelor — de la 12 la 19 km. 
S-au prelungit și orarele de circu
lație. De exemplu, pe traseul spre

gară circulă mașini între orele 4,30 
și 24.

Autobuzele și troleibuzele circulă 
pe baza unor grafice-orare stabilite 
în funcție de necesitățile fiecărui 
traseu, de programele de lucru ale 
întreprinderilor și instituțiilor. în
tre orele 4,30—8 — socotite 
ore de vîrf — circulă 27 de 
autobuze în plus, după care 
acestea intră la întreținere spre a-și 
relua activitatea între 13—20, cînd 
traficul crește din nou. în cartierul 
Grigorescu, unde s-a construit mult 
și unde s-au mutat cîteva mii de ce
tățeni, au fost prelungite liniile exis
tente și înființate două noi. La ca
petele de linii mai aglomerate avem 
așa-zisele rezerve, mașini care intră 
în circuit atunci cînd apar defec
țiuni sau aglomerări prea mari din 
cauza unor întîrzieri accidentale. în
drumarea circulației și controlul sînt 
asigurate de 32 de dispeceri și con
trolori, dintre care 20 urmăresc ac
tivitatea îndeosebi la capetele de 
linii.

Căror cauze se datoresc, to
tuși, anumite întîrzieri pe care 
le mai reclamă pasagerii ?

— Din păcate, mai sînt conduc
tori care nu respectă întrutotul pro
gramul. Și de aici reclamațiile juste 
ale cetățenilor. în februarie, bună
oară, am avut 83 de întîrzieri de 
cite 3—8 minute. Aceste abateri au 
constituit obiectul unor dezbateri cu 
întregul colectiv. Spre a cu
noaște comportarea salariaților noș
tri pe traseu, delegați ai organiza
ției de partid și sindicale participă 
la adunări obștești în întreprinderi 
și instituții, cerînd părerea cetățeni

lor și înregistrînd propunerile lor 
cu privire la mai buna organizare 
a transportului. Munca educativă se 
desfășoară în întreprinderea noastră 
cu ajutorul unor mijloace variate, 
între care și organizarea unor cicluri 
de conferințe pentru acei salariați 
care vin în contact permanent cu 
publicul.

Nu putem să nu amintim însă că 
uneori se ajunge la perturbări în 
circulația mașinilor și datorită po
sibilităților insuficiente de repara
re a vehiculelor defectate. Nu dis
punem de un spațiu de reparații 
corespunzător și, mai ales, ducem 
lipsa unor piese de schimb.

Ce vă propuneți pentru îm
bunătățirea transportului în co
mun, pentru înlăturarea nea
junsurilor amintite ?

—• în acest an vom monta la ca
petele de linii instalații optice și 
microfoane care, mecanizînd munca 
dispecerului, vor ușura simțitor di
rijarea circulației, urmărirea res
pectării programului. Pentru în
ceput acest sistem va fi experimen
tat în cartierul Grigorescu, unde 
circulația este mai intensă. Sînt în 
curs de întocmire grafice mai judi
cioase, adaptate orarelor de vară 
ale întreprinderilor și instituțiilor. 
De asemenea, ne gîndim să solici
tăm sprijinul cercetătorilor de la 
Institutul- de calcul al Filialei Aca
demiei din Cluj, pentru întoc
mirea unor grafice cît mai corecte, 
potrivit fluxului circulației. Pentru 
buna organizare a întreținerii și 
reparării autovehiculelor am pre
văzut, între altele, construcția unei 
spălătorii moderne.

Socotim că prin propunerile și 
sugestiile sale publicul călător ne 
poate ajuta în continuare în îmbu
nătățirea transportului în comun, 
astfel ca acesta să corespundă cît 
mai bine necesităților.

ATENEUL R. f. ROMÎNE — Sîm- 
bătă 3 aprilie, ora 20 : Concert al or
chestrei simfonice a Filarmonicii „Geor
ge Enescu" sub conducerea lui Mircea 
Cristescu. în program : Preludiu simfo
nic de Ion Dumitrescu, Concertul pen
tru pian și orchestră în sol major de 
Ravel (solist Jean Cassadesus — Fran
ța) și Simfonia a VIf-a de Schubert. 
Concertul se repetă duminică 4 aprilie, 
la orele 11.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIUNII
— Joi 1 aprilie, ora 19,50 : Concert al 
orchestrei simfonice a Radioteleviziunii 
sub conducerea dirijorului Iosif Conta. 
Programul cuprinde : Suita I pentru 
orchestră de George Enescu, Serenada 
pentru tenor, corn și orchestră de 
Britten (soliști Valentin Teodorian și Ion 
Bădănoiu), Rapsodia pentru vioară și 
orchestră de Haeiaturian (primă audiție
— solistă Cornelia Bronzetti)și poemul 
simfonic „Till Eulenspiegel" de Richard 
Strauss.

Luni 29 martie, ora 20 : Recital de 
orgă dat de Horst Geliann. în program : 
Schumann, Mendelssobn-Bartholdy, 
Brahms, Liszt și Cesar Franck.

STUDIOUL CONSERVATORULUI 
„Ciprian Porumbescu". Marți 30 mar
tie, ora 19,30 — Prima audiție din 
ciclul integral al cvartetelor lui Beetho
ven (Cvartetele op. 18 nr. 1, 2, 3). Pre
zintă muzicologul George Bălan.

să
Și . -
Râul pentru a-ți da seama că vorbele 
simple ale profesorului au avut ecou; 
în camera neîncălzită, muncitorul îl 
coperă cu pătura pe tovarășul său. 
dolescentul Omero îl înțelege de ia 
ceput pe Sinigaglia. El are în grija 
o întreagă familie și dorește mai mult 
ca orice ca fratele lui mai mic, 
să învefe 
mai bună, 
vedem in

...Greva
tul represiunii nu sugerează însă înce
tarea luptei. întreaga desfășurare a ac
țiunii conduce spre o concluzie profund 
optimistă, deschide orizontul unui viitor 
în care sacrificiile, viețile dăruite în 
lupta pentru cauza proletariatului vor 
rodi. Muzica filmului, reluind temele unor 
vechi cînfece muncitorești, 
ceastă încredere pe care 
afirmă cu patos. Textiliștii 
crul, se 
renelor, 
pășește 
va lua 
nemilos
ghite și pe el. Sfrîngînd umerii fragezi, 
zgribulit în frigul dimineții, intră în rîn- 
dul tovarășilor de muncă, de suferințe, 
de lupte, 
forța lor, 
ruit.

Finalul
nu numai succesiunea generațiilor mun
citorești, dar și răspîndirea ideilor socia
lismului, trecerea mai departe a ștafetei 
revoluționare. Profesorul Sinigaglia ve
nise în oraș cu un tren de marfă, din 
care a coborîf noaptea, la barieră, cu 
lădifa în mînă, cu reverele gulerului ri
dicate — un om venit să aducă aici 
scînteia adevărului. Și iafă-l acum pe 
Râul urcîndu-se din mers pe scărița de 
fier a ultimului vagon, avînd drept sin
gur bagaj o lădiță de lemn și în suflet 
convingeri noi, pe care le va transmite 
altor și altor luptători.

Profund umanist, de o înaltă ținută ar
tistică, aducînd pe 
tipuri de o forță 
rășii" reprezintă un 
grafiei Italiene, un 
fie văzut.

a- 
A- 
in-
sa

Pierin, 
carie, să-și croiască o viată 
iar în momentele decisive îl 

pr mele rînduri ale greviștilor 
este înfrîntă, Tragic, momen-

subliniază a- 
,,Tovarășii" o 
își reiau lu- 
la sunetul si- 
urma tuturor

îndreaptă din nou, 
spre fabrică ; în 

un copil. Este micul Pierin, care 
locul fratelui ucis. Mecanismul 
al exploatării capitaliste îl în-

Dar muncitorii s-au convins de 
iar aceasta îi va face de nebi-

exprimă în imagini simbolice

ecran o galerie de 
tulburătoare, „Tova- 
succes al cinemato- 
film care merită să

D. COSTIN

LA MUZEUL
BRUKENTHAL

în condiții superioare 
trecut, muzeul se pre- 

ca o impunătoare insti-

Valoroasele colecții de artă ale 
Muzeului Brukenthal din Sibiu con
stituie obiectul unui album scos în 
ultimele luni de Editura Meridiane. 
Apărut în mai multe limbi, albumul 
informează publicul de la noi și din 
străinătate despre bogăția tezauru
lui artistic păstrat în sălile muzeu
lui sibian.

Organizat 
acelora din 
zintă astăzi
tuție de cultură, care se bucură de 
interesul unor cercuri foarte largi. 
Vn exemplu elocvent: într-o sin
gură duminică vin acum la muzeu 
tot atîția vizitatori cîți veneau pe 
vremuri într-o jumătate de an.

Pentru valorificarea colecției, la 
Brukenthal se desfășoară o 
duă muncă științifică. In 
noștri s-au identificat peste 
de tablouri, unele aparținînd 
maeștri vestiți ai picturii, 
cercetări documentare s-a
lit cu precizie că magnifica pic
tură intitulată „Ecce homo" e un 
Tizian autentic; s-a descoperit că 
două dintre portretele

asi- 
anii
250 

unor 
Prin

stabi-

kenthal sînt de Rubens, că trei ta
blouri îi aparțin lui Van Dyck. 
Pinacoteca muzeului ascunde, poate, 
și alte surprize prestigioase, pe care 
ni le vor lămuri studiile viitoare.

Aceste rezultate obținute de cer
cetătorii muzeului s-au bucurat de 
interes și în străinătate. Muzeul în
treține o fructuoasă corespondență 
cu mari specialiști și mari muzee de 
peste hotare. La identificarea uneia 
din cele mai prețioase lucrări, 
„Cap de băiat" de Veronese, mu
zeul a primit sprijinul profesorului 
Roberto Longhi din Florența, bine
cunoscut istoric al artei italiene.

Valorificînd temeinic patrimo
niul său artistic, muzeul sibian de
vine tot mai cunoscut. De curînd, 
Brukenthalul a fost invitat să parti
cipe, prin cele mai valoroase ta
blouri flamande pe care le posedă, 
la marea expoziție intitulată „Se
colul lui Rubens", ce se va deschide 
la Bruxelles.

de la Bru-

Bucătăreasa*FRANS SNYDERS

și Balet al R. P. 
vrăjitor, Petrușka, 
11), Boema (orele 

19 30). Teatrul de stat de operetă: 
Suflet de artist (orele 10,30), Lăsați-mă să 
cînt (orele 19,30), Teatrul Național ,,I. L. 
Ca’-agiale'4 (sala Comedia): Inșir-te măr
gărite (orele 10). Eminescu (orele 15.30), 
Mașina de scris (orele 19,30), (sala Stu
dio) . O femeie-cu hani (orele 10), Patima 
de sub ulmi (orele 15,00), Intîlnire cu 
îngerul (orele 19.30) Teatrul de Comedie: 
Rinocerii (orele 10,30), Umbra (orele 15,30), 
Casa inimilor sfărîmate (orele 20) ’ Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra** (sala din 
Bd Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de 
trei parale (orele 10,30). Cezar și Cleo
patra (orele 16 — spectacol amînat de 
duminică 21.TII — și orele 20). (sala Stu
dio, str. Al. Sabia nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Cristofor ! (orele 10.30 și orele 19.30). 
Teatrul ,,C I. No:.tara“ (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților (orele 10). Hipnoza 
(orele 15.30), Colombe (orele 19.30), (sala 
Studio) : Scandaloasa legătură (orele 
10.30), Sonet pentru o păpușă (orele 16), 
Zizi și... formula ei de viață (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. • N-avem cen
tru înaintaș (orele 10.30). Pădurea îmnie- 
trită (orele 19,30). Teatrul ..Barbu Dela- 
vrancea44 (Sos. Stefan cel Mare nr. 34) : 
Sera .........
'Str. _ _______ __________ _
Uuy Bias (orele lo.30). Doi pe un balan
soar : ’ ‘~ *
stat : Croitorul fermecat (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică ,1. L. Ca răgi al (Str. 30 
Decembrie nr. 9) : Don Juan (actele I și 
II) Idiotul (fragmente) - orele 10. Tn 
lumea apelor (orale 15). Intîlnire la Sen- 
lis (orele 20) Teatrul ..Țăndărică4' (sala 
din str. Academiei nr. 18) : Eu și materia 
moartă (orele 11 și 20,30), Teatrul satiric- 
muzical ,,C. Tănase4* (sala Savoy) ; Re
vista dragostei (orele 11 și orele 20). (sala 
Victoria) 4 Aventurile unei umbrele 
(orele 20) Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
Circus București (orele 16 și orele 20).

melodiilor (orele 20) Teatrul Mic 
C. Miile nr 16): Andrea (orele 10,30),

(orele 19,30). Teatrul evreiesc de

— cinemascop 
(10: 13.30; 17;

13; 16,30; 20).
(9.45 ; 12,15 ;

Pădurea spînzuraților 
(ambele serfi) ; Patria 
20 20), București (9 30: 
Tovarășii : Republica - . - .
15 45; 18 15: 20,45). Spărgătorul — cinema
scop : Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30) Grivița (9,45: 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Djura — cinemascop : Carpați (9,15; 
11.30: ................. ” ■' ’ ............................
16,15;
(9.15; 11,45: ____ _ , ___
iubește, nu mă iubește : Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30) Era noapte la Roma 
(ambele serii) : Central (10; 13; 16; 19). 
Legea și forța : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Excelsior (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18.45; 21), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Modern (9,45, 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21). Musafiri eludați pe muntele de 
gheață: Union (15,30; 18: 20,30). 4 000 de 
trepte spre cer — Temelii de oțel — Pre
față la un poem — Pretutindeni muncesc 
oameni — Inaugurarea lucrărilor de con
strucție a sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier : Timpuri 
Noi (10—15 15 în continuare ; 17; 18,45;
20,45). Omul din fotografie : Doina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Giulești (10; 14; 18). 
Madame Sans-Gene — cinemascop : Fe
roviar (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15). Roșu ' ... „ u..
între 
gin a
13,45: iu; io,ju; zij, oucegi u»,i«>i n,ou, 
13,45; 16: 18,30- 21). O stea cade din cer — 
cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21,15), Miorița (10; 12, 14; 16: 18,15; 20,30), 
Progresul (11; 15; 17; 19; 21). Arhiva se
cretă de pe Elba : Cultural (15,30: 18;
20.30) . Mofturi 1900 . Unirea (16: 18,15;
20.30) . Zborul întrerupt: Buzești (16; 18;
20). Nouă zile dintr-un an : Popular (16; 
18,15; 20,30). Fata cu părul cărunt : Arta 
(16: 18,15, 20,30). Acoperișul : Aurora
(10,30; 12,15: 14; 16.15; 18,15; 20,30). Diavolul 
deșertului Moșilor (11; 15; 17; 19; 21). 
Hatari (ambele serii) : Cosmos (16: 19). 
Ghinionistul : Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Ivailo: Colentina (16. 17,30; 19; 20,30).
Lunga noapte a lui ’43 : Melodia (10; 12; 
15: 17; 19; 21). Cel mai mare spectacol : 
Volga (10; 14: 17; 20). Valurile Dunării : 
Floreasca (16; 18; 20). Procesul maimuțe
lor : Rahova (11; 15,30; 18; 20,30). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : Lira (10,30; 15; 
17,45; 20,30). Micul pescar — cinemascop : 
Drumul Sării (16; 18: 20). Un enoriaș ciu
dat : Ferentari (14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

13,45; 16). Festival (9,30; 11,45; 14;
18,45; 21). Soții în oraș : Capitol

14; 16.15; 18,45; 21,15). Mi

și negru (ambele serii) : înfrățirea 
popoare (9,15; 12.30; 16; 19,45). Re- 
cîntecelor Flamura (9,15; 11,30;
16; 18,30; 21), Bucegl (9.15: 11.30:

TELEVIZIUNE
Orele 8.50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
9,30 — Emisiunea pentru copii și tinere
tul școlar : — .Nfizbîtlile lui Țăndărică" 
(transmisiune de la Teatrul de păpuși și 
marionete „Țăndărică" din București) — 
Telejurnalul pionierilor — Reportajul 
filmat „Copiii din Bălcol". 11,00 — Emi
siunea pentru sate. In jurul orei 14,00 — 
Fotbal. Transmisiune de la stadionul ,,23 
August" a întîlnirilor dintre echipele 
Steaua — Progresul șt Dinamo București— 
Rapid. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10
— Recital din versurile lui Tudor Ar- 
ghezi. 19,30 — Poeme de dragoste. 20,30
— Filmul artistic „Medicul și vraciul". 
In încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 martie. In țară : După o ră
cire trecătoare, vremea se încălzește 
ușor. Cerul va fi variabil. Va ploua 
local. Vînt slab pînă la potrivit. T 
peratura staționară la început, apM 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 6 și 16 grade. Local 
mai ridicate. In București : Vremea 
se încălzește ușor. Cerul va fi varia
bil. Vînt potrivit. Temperatura va 
crește în a doua parte a intervalului.

VERONESE „Cap de băiat'
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Plecarea unor delegații 
de peste hotare

în cursul zilei de sîmbătă au pă
răsit Capitala delegații de partid și 
guvernamentale, de stat, delegații 
ale unor partide comuniste, care au 
participat la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Delegația de partid și guverna
mentală din R. P. Chineză, condusă 
de Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, pre-

★

Ciu En-lai a trimis o telegramă 
tovarășiloi’ Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Chi- 
vu Stoica, președintele Consiliului

„în momentul în care părăsesc granița R.P. Romîne, vă exprim 
încă o dată, în numele tuturor tovarășilor delegației de partid și guver
namentale a R. P. Chineze, sincere mulțumiri. Ospitalitatea călduroasă 
pe care ne-ati acordat-o în zilele în care am participat la funeraliile 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, stimat conducător al poporului 
romîn, prieten apropiat al poporului chinez, a constituit o întruchipare 
vie a prieteniei frățești și de nezdruncinat dintre poporul chinez și 
poporul romîn.

Doresc ca poporul romîn, sub conducerea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, să repurteze victorii și mai mari în 
construcția socialistă și în lupta pentru cauza noastră comună.

Fie ca prietenia și unitatea dintre poporul chinez și poporul romîn 
să trăiască în veci !“
Delegația de stat din Franța, con

dusă de Jacques Marette, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, repre
zentantul președintelui Franței.

Delegația a fost condusă la ple
care de Dumitru Simulescu, Pom- 
piliu Macovei, de funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Delegația Partidului Comunist din 
Izrael: Samuel Mikunis, secretar 
general al Partidului Comunist din 
izrael.

„Cupa campioni or europeni** la tenis de masă

Echipa Voința București 
cîștigătoarea competiției

Echipa feminină de tenis de masă 
Voința București și-a păstrat trofeul 
„Cupei campionilor europeni", cucerit 
anul trecut. Aseară, în finala celei de-a 
doua ediții a competiției disputată in 
sala Tractorul din Brașov, jucătoarele 
bucureștene au învins cu scorul de 5—i 
echipa D.T C. Kaisorberg, campioana 
R. F. Germane. In real progres, tinăra 
noastră reprezentantă Eleonora Mihalca 
și-a înscris în palmares o frumoasă vic
torie, învingind-o cu 2—1 (22—20 ;
19—2t ; 24—22) pe fosta campioană 
europeană Agnes Simon. Mihalca a în
trecut-o cu 2—0 (21—9; 21—11) și 
pe Rose Marie Seidel, contribuind din 
plin la succesul echipei sale. Două

Ieri la baschet...
Turneul final al campionatului 

republican masculin a continuat în 
sala Floreasca cu următoarele me
ciuri; Steaua — Știința Timișoara 
69—64 (41 —29), Rapid — Dinamo 
Oradea 88—64 (48-—25), Dinamo
București—Știința București 88—80 
(41—35). Deși învinși, timișorenii au 
fost ia un pas de victorie ; în ul

...și la
Primul meci al noului campio

nat republican a avut loc sîmbătă 
după-amiază pe stadionul Gloria 
din Capitală : Grivița roșie a în- 
"țilnit pe Gloria. Cum era de aș
teptat, grivițenii au terminat în-

AZI ÎN CAPITALĂ
PATINAJ ARTISTIC.— Pe pa

tinoarul artificial „23 August", 
de la ora 18,30, concurs interna
țional demonstrativ, cu partici
parea unor sportivi fruntași din 
Austria, R.S. Cehoslovacă, R. D.
Germană, R. P. Ungară 
Romînă

R. p.

ATLETISM.— Concurs de sală
pentru seniori, de la ora 9. în
sala Floreasca II.

RUGBI.— Meciuri din noul cam-
pionat republican : Constructo
rul — Farul (ora 9, pe stadionul 
Constructorul din șos. Olteniței), 
Steaua—C.S.M.S. Iași (ora 11, pe 
stadionul Steaua din B-dul Ghen- 
cea).

BASCHET.— Partide ale turneu
lui final masculin, în sala Flo
reasca, de la ora 17 : Rapid— 
Dinamo București, Știința Bucu
rești—Steaua, Știința Timișoa
ra—Dinamo Oradea.

FOTBAL.— Cuplaj interbucu- 
reștean pe stadionul „23 August”; 
Steaua—Progresul (ora 14), Di
namo—Rapid (ora 16).

în cadrul emisiunii „Sport și 
muzică”, posturile de radio vor 
transmite, pe programul I — de 
la ora 15,30— aspecte de la me
ciurile din București, Craiova 
(Știința — Știința Cluț), Constan
ța (Farul—Steagul roșu). Iași 
(C.S.M.S. — Minerul) și Oradea 
;Crișul— Petrolul).

VOLEI.— Sala Dinamo, de la 
ora 8,30 ; Dinamo—C.S.M. Cluj 
(fem.), Metalul—C.P.B. (fem.). Se
mănătoarea — Știința Petroșani 
(mase.), Steaua—Minerul Baia 
Mare (mase.' ; sala Giulești, de 
la ora 9 : Rapid—Constructorul 
Brăila (mase.). 

mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Corneliu Mănescu, Mihail Flo- 
rescu. Ghizela Vass, Ion Cosma, Du
mitru Gheorghiu, Andrei Păcuraru.

*
de Stat al R.P. Romine, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romîne, în 
care se spune :

La plecare a fost condus de tova
rășii Dumitru Coliu, Ion Cotoț, Con
stantin Lăzărescu.

Delegația Partidului Comunist din 
Grecia, condusă de Apostolos Gro- 
zos, președintele C.C. al P.C. din 
Grecia.

Delegația a fost condusă la ple
care de tovarășii Leonte Răutu, Ilie 
Verdeț, Constantin Lăzărescu, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

puncte a realizat și campioana țării 
noastre Maria Alexandru. Ea a ciștigat 
cu 2—1 (21—9; 16—21; 21—11) în 
fața lui Seidel și cu 2—0 (21—8; 
21—17) partida cu Grober. A cincea 
victorie a fost adusă de Ella Consfan- 
tinescu, învingătoare cu 2—0 (21—17 ; 
21—11) în meciul cu Grober. Agnes 
Simon a dispus cu 2—0 (21—12 ; 22— 
20) de Eha Constantinescu.

In urma acestui succes, cele două 
„Cupe ale campionilor europeni" la 
tenis de masă au rămas în țara noas
tră, continuînd să fie deținute de 
C.S.M. Cluj la masculin și Voința Bucu
rești la feminin.

timele minute ei au redus la numai 
trei puncte avansul cu care erau 
conduși. în urma acestor rezultate, 
Steaua conduce neînvinsă în tur
neul final (3 victorii din 3 meciuri), 
dar în clasamentul general lideri 
sînt dinamoviștii bucureșteni.

Turneul continuă astăzi de la 
ora 17.

rugbi
vingători, însă în prima repriză ei 
au fost conduși cu 6—0 (la pauză 
6—3). în repriza secundă, Grivița 
roșie și-a asigurat victoria,-fructi- 
ficînd mai multe ocazii. Scor final 
24—6.

Noii campioni republicani 
de box (juniori)

Sîmbătă seara, la Tg. Mureș au 
fost desemnați noii campioni repu
blicani de box (juniori) pe anul în 
curs. în ordinea celor 12 categorii, 
începînd cu cea minimă și termi- 
nînd cu cea „grea", titlurile au fost 
cucerite de : C. Cotov (Brăila), D. 
Tudose (Brăila), V. Kiss (Cluj), Gh. 
Ene (București), V. Așteleanu (Re
șița). I. Borgescu (Reșița), A. Popa 
(Cluj), Șt. Marton (Cluj), Gh. Bunea 
(Brăila), N. Manița (Brăila), A. Ian- 
cu (Cîmpul'.mg Muscel) și M. Nicu- 
lescu (București).

Fază din meciul de baschet dintre 
echipele Rapid și Știința București, 
disputat în turneul final al campio

natului republican

Adunări cu prilejul atribuirii numelui
de Gheorghe Gheorghiu-Oej

Cu prilejul atribuirii numelui de „Gheorghe Gheorghiu-Dej" unor im
portante obiective industriale și instituții culturale și de învățămînt, la 
șantierul combinatului siderurgic de la Galați, hidrocentrala de pe Ar
geș, combinatul chimico-mstalurgio Baia Mare, la Cluj și Bîrlad au avut 
loc mitinguri ale oamenilor muncii.

Combinatul 
siderurgic Galați

Luînd cuvîntul la mitingul de la 
Galați, inginerul constructor Ale
xandru Darziu a spus : Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a ocu
pat îndeaproape de construcția com
binatului de la Galați, a fost în mij
locul nostru cînd s-a ales și s-a tra
sat terenul, s-a interesat permanent 
de ritmul și calitatea lucrărilor.

Fierarul-betonist Ion Gheorghe, an- 
gajîndu-se ca, împreună cu origada 
sa, să încheie lucrările din zona a 
6-a a laminorului de tablă groasă 
cu 8—9 zile înainte de termen, a 
spus : Sîntem aici oameni care au 
luat parte la construcția multor o- 
biective importante ale patriei 
noastre. Toți ne exprimăm hotărîrea 
de a munci in așa fel încit să cin
stim numele ce va fi înscris de azi 
înainte pe frontispiciul viitoarei 
noastre cetăți a oțelului. Mulțumim 
din inimă conducerii partidului și 
statului nostru pentru onoarea ce 
ni s-a făcut.

Au luat cuvîntul și alți vorbitori, 
printre care inginerul Sahna Livea- 
nu, director general al combinatu
lui, și maistrul Alexandru Frățilă.

Hidrocentrala 
de pe Argeș

„Cu toții ne aducem aminte de 
prezența tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în momentul cel mai 
deosebit al muncii noastre, începe
rea marelui baraj de la Vidraru, a 
spus inginerul Viorel Dănilă, de la 
Hidrocentrala de pe Argeș. îndru
mările și sprijinul partidului ne-au 
îmbărbătat pe noi, constructorii, în 
activitatea pe care o desfășurăm. 
Faptul că hidrocentrala pe care o 
ridicăm va purta numele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" întărește și mai 
mult hotărîrea noastră de a termi
na lucrarea înainte de termenul 
prevăzut".

Cunoscuții șefi de brigadă Tudor 
Moraru și Alexandru Farkaș au a- 
rătat hotărîrea minerilor de pe ga
leria de fugă de a cinsti memoria 
marelui dispărut prin sporirea vi
tezelor de înaintare, astfel incit 
lucrările de pe șantier să se reali
zeze intr-un ritm mai rapid decît cel 
stabilit.

Combinatul 
chimico- 
metalurgic 
Baia Mare

Luînd cuvîntul, între alții, ingine
rul Florian Băgăluț, director al 
Combinatului chimico-metalurgic 
Baia Mare, a spus : Faptul că în
treprinderea noastră se află prin
tre unitățile economice care vor 
purta numele marelui fiu al clasei 
muncitoare arată aprecierea ce 

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Dragi tovarăși,
Știrea încetării premature din viață a tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej a produs în rîndurile noastre o adevărată consternare, 
împărtășim din toată inima durerea care a îndoliat astăzi poporul 
romîn. ,

Numele lui Gheorghiu-Dej era cunoscut și iubit de muncitorii spa
nioli și, în primul rînd, de comuniști. Lupta sa în fruntea comuniștilor 
din țara voastră, în anii grei ai ilegalității fasciste ; rolul său în bă
tăliile pentru eliberarea poporului romîn, în unificarea clasei voastre 
muncitoare, în transformarea Romîniei semifeudale, exploatată de im
perialiștii străini, într-un stat modern, socialist; întreaga sa viață pusă 
în întregime în slujba poporului și a cauzei comunismului au făcut din 
Gheorghiu-Dej o figură din cele mai remarcabile ale mișcării revolu
ționare actuale.

Comuniștii spanioli au motive deosebite pentru a resimți în mod și mai 
profund această pierdere. între Gheorghiu-Dej și conducătorii parti
dului nostru s-au statornicit relații de strînsă prietenie. în numeroase 
ocazii el și-a dedicat ore întregi din timpul său prețios pentru a discuta 
cu noi asupra problemelor din Spania și ale luptei partidului nostru, 
informîndu-se asupra orientării noastre politice și împărtășindu-ne din 
experiența de luptă a partidului frate din Romînia. El, personal, și 
partidul vostru ne-ați acordat întotdeauna o solidaritate fără rezerve. 
Așa am ajuns să-l stimăm nu numai ca pe un conducător politic curajos 
și inteligent, ci și ca pe un prieten apropiat, modest, a cărui modestie 
înlesnea apropierea și contactul.

Nu vom uita niciodată, între alte lucruri, atitudinea lui Gheorghiu- 
Dej față de eroicii combatanți romîni din Brigăzile Internaționale, făcînd 
cunoscute meritele acestora și apărîndu-i de persecuția dezlănțuită îm
potriva lor la un moment dat.

Comuniștii spanioli văd în tovarășul Gheorghiu-Dej pe unul din 
cei mai eminenți conducători ai mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Ne amintim de intervențiile sale în adunările mișcării 
noastre și în special la Consfătuirea celor 81 de partide comuniste și 
muncitorești din 1960 la Moscova, ca valoroase contribuții la unitatea 
și clarificarea problemelor politice și ideologice ale epocii noastre.

Exprimînd durerea noastră cea mai sinceră, împărtășind pe deplin 
durerea care ne-a zguduit pe toți, ne manifestăm deplina noastră în
credere în destinele Partidului Muncitoresc Romîn și ale Republicii 
Populare Romîne, în succesele sale viitoare, in aportul său la cauza 
internaționalismului proletar și a victoriei mondiale a socialismului.

Să rămînă în veci vie memoria lui Gheorghiu-Dej I

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist Spaniol, 

SANTIAGO CARRILLO 
secretar general

ne-o dă partidul și guvernul. Aceas
tă mare cinste reprezintă pentru 
noi un nou imbold. Vom face ca 
marca fabricii noastre, care va pur
ta de acum înainte acest nume 
scump poporului, să fie bine apre
ciată nu numai în țară dar și peste 
hotare.

în cuvîntul său, prim-topitorul 
loan. Cetățean III a spus : Strî.ns 
uniți in jurul partidului, al Comi
tetului său Central încercat, vom 
munci în fiecare zi în așa fel îneît 
combinatul nostru să poarte, cu 
cinste numele „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", atît de drag nouă.

Casa de cultură 
a studenților 
din Cluj

La mitingul din Cluj a luat cu- 
vîntul prof. univ. N. Lascu, prorec
tor al Universității „Babeș-Bolyai". 
Figura luminoasă a lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a spus el — va 
rămîne mereu vie in inimile cadre
lor didactice și studenților din ora
șul nostru. Ei se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
formarea noilor intelectuali, care 
să devină constructori activi și pri- 
cepuți ai socialismului și comunis
mului.

Noi, studenții clujeni — a spus 
stL-dentul Eugen Pavel — ne ex
primăm bucuria și mîndria că mi
nunatul Palat de cultură, construit 
în anii regimului democrat-popu
lar, a primit numele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Marea cinste care 
ni se face ne dă noi imbolduri pen- 
țru a stăpîni, așa cum ne îndeam
nă partidul, știința și tehnica.

Directorul Casei de cultură, La- 
urențiu Hodorog, ca și prof. univ. 
Francisc Palfy au exprimat voința 
cadrelor didactice și a studenților de 
a face din această instituție a tine
retului studios o tribună de educa
re patriotică și comunistă a viitori
lor intelectuali și specialiști ai pa
triei noastre.

Școala medie nr. 1 
din Bîrlad

„Oamenii muncii, profesorii și e- 
levii din orașul Bîrlad trăiesc o zi 
emoționantă — a spus Constantin 
Parfene, directorul școlii, la mitin
gul care s-a ținut în acest oraș. 
Școala medie nr. 1 va purta numele 
înflăcăratului luptător revoluționar, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Iată de 
ce inimile noastre vibrează de sen
timentul înălțător al mîndriei".

Costache Constantin, elev în clasa 
a Xl-a, a arătat : „Cu ani în urmă, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a spus că 
tineretul din țara noastră, bucurîn- 
du-se de soarele socialismului, 
poate să-și făurească cele mai îna
ripate visuri. Azi, aceste cuvinte au 
devenit o realitate vie. Hotărîrea 
noastră fermă este de a sluji zi de 
zi patria și partidul, de a învăța cu 
pasiune și perseverență pentru a 
deveni cadre de nădejde ale Romî- 
niei socialiste".

(Agerpres)

Informații
CU PRILEJUL CELEI 

DE-A 20-A ANIVERSARI 
A ELIBERĂRII UNGARIEI

La Ambasada R. P. Ungare a a- 
vut loc sîmbătă o conferință de 
presă cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist. A vorbit cu a- 
cest prilej Jâzsef Vince, ambasado
rul R. P. Ungare la București. Au 
foșt prezenți reprezentanți ai presei 
centrale, ai agenției romîne de pre
să „Agerpres" și Radioteleviziunii, 
corespondenți ai presei străine și a- 
tașați culturali ai unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă, precum ' și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

ȘEDINȚA GRUPULUI ROMlN 
AL UNIUNII

INTERPARLAMENTARE
La 27 martie a avut loc la sediul 

Marii Adunări Naționale, sub pre
ședinția tovarășului Ion Pas, preșe
dintele Grupului romîn al Uniunii 
interparlamentare, ședința Comite
tului de conducere al grupului. Co
mitetul a ales delegația care va re
prezenta grupul la sesiunea de pri
măvară a Uniunii interparlamentare 
(Dublin 19—25 aprilie) și a rezolvat 
alte probleme privind activitatea 
grupului.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A C.C. 
AL LIGII TINERETULUI

COMUNIST CHINEZ

Sîmbătă a sosit în Capitală o de
legație a Comitetului Central al 
Ligii Tineretului Comunist Chi
nez care, la invitația C.C. al U.T.M., 
face o vizită în țara noastră. Delega
ția este condusă de Hui Snu-chang, 
membru al Secretariatului C.C. al 
Ligii Tineretului Comunist Chinez. în 
cursul aceleiași zile, delegația a fost 
primită de Petru Enache, prim-se- 
cretar, și de alți membri ai Birou
lui C.C. al U.T.M. După-amiază, de
legația a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, în semn de oma
giu adus memoriei lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață, în noaptea de 
26 martie 1965, după o grea sufe
rință, a actorului V. Ronea, artist 
emerit.

★
Corpul defunctului se află depus 

la Casa Artiștilor din str. Nuferilor 
nr. 27, unde publicul va avea acces 
duminică 28 martie, între orele 
10—14 și 16—19 și luni 29 martie, 
între orele 10—12. Mitingul de do
liu va avea loc luni 29 martie, ora 
12. iar înhumarea se va face la Ci
mitirul Bellu la ora 13.

SUDAN

Conferința „mesei rotunde"
în faza finală

KHARTUM 27 (Agerpres). — Con
ferința „mesei rotunde" a liderilor 
politici din nordul și din sudul Su
danului a intrat în faza finală. Vi
neri seara s-a anunțat că partidele 
din nordul țării vor formula noi pro
puneri în legătură cu rezolvarea pro
blemei regiunilor meridionale. Ob
servatorii politici de la Khartum 
consideră însă că în urma insisten
ței anumitor reprezentanți ai Sudu
lui în vederea separării regiunilor 
lor de Sudan, propunerile formulate 
de partidele din nord urmăresc a- 
cum doar să ducă la o înțelegere 
pentru continuarea dialogului. Una 
din aceste propuneri pare să se re
fere la posibilitatea unei medieri in- 
terafricane. Observatorii de presă 
consideră că este posibil ca ministrul 
afacerilor interne al Ugandei, Ona- 
ma, care participă la tratative în 
calitate de observator, să ceară pre
ședintelui Ghanei, Kwame Nkru- 
mah, președintelui Guineei, Seku

Măsuri pentru intensificarea schimburilor 
comerciale cu străinătatea
Declarația ministrului de

PARIS 27 (Agerpres). —• Luînd 
cuvîntul în fața Asociației ziariști
lor din presa economică și finan
ciară pariziană, ministrul de fi
nanțe al Franței, Valery Giscard 
D’Estaing, a declarat că este esen
țial ca economia franceză să-și con
sacre eforturile în anul 1964—1965 
schimburilor comerciale cu străină
tatea, dacă vrea să-și mențină sta
bilitatea și să pregătească relansa
rea economică. în această ordine de 
idei, ministrul francez a anunțat o 
serie de măsuri care urmează să fie 
întreprinse, printre care crearea 
unui nou organism destinat a faci
lita cumpărătorilor străini împru
muturi directe, precum și institui
rea unei noi garanții de stat pentru 
întreprinderile franceze instalate în 
străinătate. Referindu-se la contro
versata problemă a investițiilor a- 
mericane în Franța, Valery Giscard 
D'Estaing a subliniat că dacă aces
te investiții aduc Franței tehnică 
nouă, ele vor fi acceptate. Dacă, din 
contră, aceste investiții urmăresc să 
substituie o proprietate străină pro
prietății franceze, ele vor fi refu
zate.

în continuare, el a subliniat că 
guvernul Franței se străduiește sS 
plaseze investitorii săi în condiții 
comparabile cu acelea ale concu- 
renților străini, făcînd mai puțin

JHF PESTE HOTARE
RAPORTUL PREZENTAT DE LI. BREJNEV 
LA PLENARA C.C. AL P.C.U.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
plenara C.C. al P.C.U.S., L. I. Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în numele prezidiului a 
prezentat raportul „Cu privire la 
măsurile urgente pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii sovietice". 
După ce a relevat măsurile adop
tate de plenara din noiembrie 1984 
cu privire la unificarea organizații
lor de partid regionale și de ținut, 
raportorul a arătat că problema mă
surilor urgente pentru dezvoltarea 
agriculturii a fost pusă în dezbate
rea Comitetului Central datorită 
faptului că „în ultimii ani s-au sem
nalat lipsuri și greșeli importante în 
conducerea agriculturii". „Agricul
tura noastră, a spus vorbitorul, prin 
întregul mers al evoluției istorice, 
și-a demonstrat forța sa vitală in
vincibilă. Sprijinindu-se pe siste
mul socialist, partidul comunist a 
desfășurat o activitate considera
bilă în vederea dezvoltării agricul
turii". Plenara C.C. al P.C.U.S. din 
septembrie 1953 „a elaborat o linie 
justă în domeniul agriculturii. 
Trebuie să spunem că atît timp 
cît hotărîrile ei au fost traduse în 
viață, noi am înregistrat rezultate 
certe... Din păcate, însă, aceste re
zultate pozitive nu au fost consoli
date și dezvoltate mai departe... în 
timp ce pînă în 1959 se înregistra 
un avînt simțitor al agriculturii, în 
perioada care a urmat, aceasta a 
început, de fapt, să bată pasul pe 
loc".

Analizînd cauzele principale ale 
acestei situații, raportorul a decla
rat : „Punctul slab în conducerea 
agriculturii îl constituie faptul că 
cerințele legilor economice de dez
voltare a economiei socialiste erau 
luate în considerare în mod insufi
cient, iar uneori chiar erau nesoco
tite". O altă cauză, a arătat vorbi
torul, a constituit-o consolidarea 
insuficientă cu măsuri necesare de 
ordin economic a vastelor sarcini ce 
se puneau în fața agriculturii... în 
mod practic s-a făcut foarte puțin 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
agriculturii, creșterea fertilității... în 
sfîrșit, s-au semnalat lipsuri serioa
se în munca organelor de partid, de 
stat și agricole".

în continuare, în raport sînt expu
se măsurile economice elaborate de 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. îndreptate 
spre consolidarea organizatorico-eco- 
nomică a colhozurilor și sovhozuri
lor.

Vorbitorul a arătat că trebuie să 
se folosească pe larg stimulenții eco
nomici și morali, să se treacă „la 
planuri stabile de achiziții ale pro
duselor agricole pe mai mulți ani", 
să se organizeze și „achiziții peste 
plan în gospodăriile care vor avea 
un surplus de cereale marfă", să se 
sporească prețurile de achiziție, 
„fără majorarea actualelor prețuri 
cu amănuntul la pîine, crupe, carne 
și preparate din carne... în noul 
cincinal se prevede să fie investite 
în colhozuri 71 de miliarde de ruble".

Ture, președintelui Kenyei, Jomo 
Kenyatta, și primului ministru al U- 
gandei, Milton Obote, să intervină în 
calitate de mediatori în soluționarea 
conflictului dintre regiunile nordice 
și cele meridionale ale Sudanului. 
Grupul de observatori africani la 
„masa rotundă" a dat publicității 
un comunicat în care se arată că a- 
ceastă conferință „a obținut un oa
recare succes", deoarece ea a dove
dit că „este capabilă să-i reunească 
pe liderii politici din nord și din sud. 
care să discute problemele Suda
nului".

Sîmbătă dimineața, primul minis
tru Khalifa și toți membrii guver
nului au participat la o ședință se
cretă a conferinței, ședință care a 
fost calificată la Khartum ca avînd 
„o importanță excepțională". Obser
vatorii politici apreciază că este vor
ba de ședința finală. Se apreciază, 
de asemenea, că lucrările conferinței 
vor fi reluate la o dată ulterioară.

finanțe al Franței
oneroase condițiile de finanțare a 
investițiilor in Franța. Abordînd 
problema sistemului monetar inter
național. ministrul francez a anun
țat că guvernul său va propune la 
timpul potrivit măsurile practice în 
vederea reformării acestuia. Subli
niind că nimeni nu mai apără acest 
sistem, el a constatat însă că, în 
prezent, nimeni nu este de acord a- 
supra modalităților efectuării aces
tor reforme.

In Parlamentul de la Strasbourg

Suprataxa din
STRASBOURG 27 (Agerpres). — 

în ultima zi a lucrărilor sale, Parla
mentul european de la Strasbourg a 
adoptat o rezoluție în care critică 
suprataxa stabilită de guvernul bri
tanic asupra importurilor, califi- 
cînd-o drept un exemplu care nu 
trebuie urmat în momentul cînd se 
încearcă o liberalizare a comerțu
lui mondial. în continuare, rezolu
ția cheamă țările Pieței comune să 
adopte, în mod progresiv, o politică 
comercială comună înainte de 31 de- 

în continuare, raportorul a subli
niat necesitatea intensificării înzes
trării tehnico-materiale a producției 
colhoznico-sovhoznice și a arătat că 
în cursul cincinalului viitor se pre
vede dublarea producției de tractoa
re, că este nevoie să se elaboreze 
„un plan de electrificare largă a a- 
griculturii" și că industria chimică 
„trebuie să-și îmbunătățească activi
tatea, să accelereze ritmul de pro
ducție și livrare a îngrășămintelor". 
Raportorul a arătat, de asemenea, că 
partidul și statul trebuie să acorde 
un sprijin multilateral aplicării rea
lizărilor științei în producția agri
colă.

Arătînd că în agricultura U.R.S.S. 
s-au format în decursul istoriei două 
tipuri de gospodării obștești — gos
podării de stat și gospodării colecti
ve — vorbitorul a subliniat că „în 
etapa actuală, datoria noastră este 
să nu accelerăm transformarea u- 
neia dintre aceste forme în cealaltă, 
ci să contribuim la dezvoltarea și în
florirea celor două tipuri de gospo
dărie obștească".

Pronunțîndu-se împotriva încălcă
rii principiilor democratice în con
ducerea artelului și pentru respec
tarea lor cu strictețe, raportul pro
pune elaborarea unui nou statut al 
artelului agricol și pregătirea celui 
de-al III-lea Congres unional ai col
hoznicilor pentru anul 1966.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a subliniat apoi sarcinile organelor 
de partid pentru traducerea în via
ță a măsurilor propuse.

După dezbateri pe marginea ra
portului, plenara C.C. al P.C.U.S. a 
adoptat o hotărâre prin care aprobă 
măsurile prezentate cu privire la 
dezvoltarea agriculturii și însărci
nează organele de partid și de stat 
să ia hotărîri corespunzătoare și să 
le aplice în viață.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a hotărît 
ca K. Mazurov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Bielorusia, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
să fie trecut în rîndurile membrilor 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. El a fost 
numit apoi, de către Prezidiul So
vietului Suprem, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. D. Usti
nov a fost ales membru supleant al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S. în legătură cu aceasta, ul
terior Prezidiul Sovietului Suprem 
l-a eliberat din funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și de președinte al Consiliului 
Superior al Economiei Naționale a 
U.R.S.S. L. Iliciov, care acum cîteva 
zile a fost numit locțiitor al minis
trului afacerilor externe, a fost eli
berat din funcția de secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Prezidiul Sovietului Suprem l-a 
numit pe V. Novikov ca vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
președinte al Consiliului Superior al 
Economiei Naționale a U.R.S.S.

U. R. S. S.

Rezdtatele alegmbr 
pentru sovietele locale

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
Moscova s-a anunțat oficial că la 
alegerile în sovietele locale de de- 
putați ai oamenilor muncii, care au 
avut loc între 14 și 21 martie, în cele 
15 republici sovietice au participat 
141 973 374 de persoane, adică 99,93 la 
sută din numărul total al alegători
lor. In toate sovietele locale au fost 
aleși 2 010 303 deputați.

Budapesta

INAUGURAREA EXPOZIȚIEI 
„20 DE ANI
DE DEMOCRAȚIE POPULARĂ11

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
Sîmbătă a fost inaugurată expoziția 
„20 de ani de democrație populară". 
La inaugurare au participat condu
cători de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă. A luat cuvîntul 
Kăllai Gyuia, membru al Biroului 
Politic al P.M.S.U.

Expoziția cuprinde fotografii, do
cumente și alte exponate.

La aniversarea ziarului 
„Worker"

NEW YORK 27 (Agerpres). — în 
sala municipalității din New York a 
avut loc o adunare consacrată celei 
de-a 41-a aniversări a ziarului mun
citoresc american „Worker" organ al 
Partidului Comunist din S.U.A. La 
adunare a luat cuvîntul Gus Hali, 
secretar general al Partidului Comu
nist din S.U.A., care a subliniat ro
lul deosebit al ziarului în organiza
rea și unirea mișcării muncitorești 
americane.

nou cr ificafă
cembrie 1969. Această politică este 
necesară, în primul rînd, în trata
tivele angajate la Geneva între 
membrii G.A.T.T. în cadrul cunos
cutei „runde Kennedy". Rezoluția 
previne. în același timp, țările 
membre ale C.E.E. împotriva „spe
ranțelor deșarte" că reducerile ta
rifare din cadrul G.A.T.T. ar putea 
constitui o soluție satisfăcătoare în 
întărirea relațiilor dintre Piața co
mună și Asociația europeană a li
berului schimb.
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In pofida represaliilor
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VIETNAM i acțiunile

Declarația guvernului R. D. Vietnam
HANOI 26 (Agerpres). — In cadrul 

unei conferințe de presă care a avut 
loc la Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam s-a dat publicității 
o declarație a guvernului R. D. Viet
nam în care se condamnă folosirea 
de către S.U.A. a gazelor toxice în 
Vietnamul de sud.

Guvernul R. D. Vietnam, se spune 
în declarație, face apel la toate gu
vernele și popoarele să condamne 
cu severitate această brutală și fla-

grantă încălcare a normelor de 
drept internațional.

Guvernul R. D. Vietnam cere ca 
guvernul S.U.A. să înceteze de în
dată folosirea de gaze toxice în Viet
namul de sud, să pună capăt războ
iului agresiv pe care îl poartă acolo, 
să-și retragă toate trupele și armele, 
să înceteze actele de război împo
triva R. D. Vietnam, să respecte și 
să aplice în mod corect acordurile 
din 1954 de la Geneva cu privire 
Vietnam.

la

să intervină în sensul de a încuraja 
ajungerea la o soluție în problema 
Vietnamului.

Guvernul italian și-a exprimat 
dorința cu privire la tratative de 
pace în problema Vietnamului față 
de ambasadorul Statelor Unite la 
Roma.

Un grup de deputați democrat- 
creștini, printre care Piccoli și Fol- 
chi, au solicitat în ședința Camerei 
deputaților pe ministrul de externe 
„să informeze Camera în legătură 
cu situația militară din Vietnamul 
de sud și, îndeosebi, cu știrile refe
ritoare la folosirea de către S.U.A. 
a gazelor toxice".

studenților
MADRID 27 (Agerpres). — Agen

țiile de presă informează că, în 
urma reluării acțiunilor revendica
tive ale studenților spanioli în ve
derea obținerii unei reforme sindi
cale, autoritățile au trecut la o se
rie de măsuri cu caracter repre
siv. Astfel, potrivit agenției France 
Presse, poliția a arestat, în cursul

Protestul opiniei publice mondiale
împotriva utilizării de gaze toxice

Declarația guvernului
R. P. 0. Coreene

Sosirea la Tirana 
a unei delegații de partid 
și guvernamentale 
a R. P. Chineze

27

span ioli

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat la 26 martie o 
notă ambasadei S.U.A. la Moscova 
în care se arată că „Guvernul sovie
tic condamnă cu hotărîre folosirea 
gazelor toxice de către Statele 
Unite ale Americii împotriva popu
lației Vietnamului de sud".

„Guvernul S.U.A. știe, desigur —■ 
se arată în notă — că folosirea ga
zelor sufocante, toxice și a altor gaze 
asemănătoare este interzisă de mult 
și condamnată cu hotărîre 
poarele lumii.

Guvernul sovietic așteaptă 
vernul S.U.A. să chibzuiască
dul cel mai serios asupra răspunde
rii pe care și-o asumă recurgînd la 
o acțiune atît de inumană ca folosi
rea armei chimice și să ia măsurile 
necesare pentru a se pune capăt de 
urgență folosirii substanțelor toxice 
în Vietnamul de sud".

DELHI 27 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Indiei, Swaran 
Singh, a făcut o declarație oficială 
în parlament, în care a arătat că fo
losirea gazelor toxice de către S.U.A. 
în Vietnam constituie un act împo
triva conștiinței umanității. „Cerem 
ca S.U.A. să nu mai folosească ast
fel de mijloace 
sud", a spus 
indian.

în Vietnamul de 
ministrul de externe

de po-

ca gu- 
în mo-

0 GRAVĂ ÎNCĂLCAREA V

A NORMELOR
INTERNAȚIONALE

de C. PARASCHIVESCU- 
BALACEANU 

vicepreședinte al Asociației 
juriștilor din R. P. Romînă

Știrea că trupele americane 
folosesc gaze toxice în Vietnamul 
de sud m-a indignat profund.

Acest act deosebit de grav se 
adaugă întregului șir de ac
țiuni agresive săvîrșite de cercu
rile imperialiste în Vietnam. De 
ani de zile ele săvîrșesc o inter
venție armată brutală împotriva 
poporului din Vietnamul de 
sud. care își apără eroic 
dreptul sacru de a-și hotărî 
singur soarta. In ultima vreme 
ele au extins această intervenție 
prin atacurile aeriene asupra te
ritoriului R.D. Vietnam, stat inde
pendent și suveran, membru al 
comunității țărilor socialiste. 
Toate aceste acțiuni, care con
travin în cel mai înalt grad celor 
mai elementare norme ale drep
tului internațional, trezesc în
grijorarea și indignarea opiniei 
publice mondiale, care le deza
probă și le condamnă cu energie.

Folosirea gazelor toxice consti
tuie o circumstanță agravantă, 
care sporește răspunderea pe 
care și-au asumat-o autorii ei.

întrebuințarea gazelor asfixian
te a fost interzisă prin Declarația 
de Ia Haga din 29 iulie 1899, fiind 
inclusă apoi în Tratatul de pace 
de la Versailles ca și în tratatele 
de la Saint-Germain, Neuilly, 
Trianon, Săvres etc. încheiate în 
aceeași perioadă. Protocolul de 
la Geneva din 17 iunie 1925, sem
nat de peste 40 de state, a reîn
noit interdicția de la Haga, con
siderând folosirea gazelor asfi
xiante, toxice sau de altă natură, 
ca și a armelor bacteriologice, 
ca mijloace de luptă din cale 
afară de inumane. Aceste norme 
s-au impus în viața internaționa
lă. Cu toate ororile sale, cel 
de-al doilea război mondial nu a 
cunoscut folosirea gazelor pe 
cîmpurile de bătălie. Cu atît mal 
condamnabilă apare hotărîrea 
de a repeta crima comisă de uti
litariștii germani la 22 aprilie 
1915, la Ypres, în Belgia.

In calitate de jurist și de cetă
țean al unei țări iubitoare de 
pace, mă alătur cu toată convin
gerea celor care în lumea întrea
gă își exprimă dezaprobarea șl 
repulsia resimțite la aflarea a- 
cestei vești. Cer, împreună cu ei, 
curmarea unor astfel de nele
giuiri, încetarea actelor de agre
siune în Vietnam, respectarea a- 
cordurilor de la Geneva din 1954 
privitoare la Vietnam.

★
27 (Agerpres). — InBELGRAD 

legătură cu folosirea gazelor toxice 
în Vietnam, agenția Taniug a fost 
autorizată să declare că „guvernul 
iugoslav condamnă acțiunile agre
sive ale S.U.A. îndreptate împotriva 
suveranității și integrității teritoriale 
a Republicii Democrate Vietnam". 
„Guvernul iugoslav condamnă în 
modul cel mai energic folosirea ga
zelor toxice ca o încălcare flagrantă 
a normelor dreptului internațional, 
cei care le folosesc asumîndu-și 
răspunderea pentru toate consecin
țele posibile".

★

TOKIO 27 (Agerpres). — în parcul 
Hibiya a avut loc un miting la care 
au participat aproximativ 10 000 de 
persoane care au cerut încetarea 
imediată a folosirii gazelor toxice 
împotriva poporului din Vietnamul 
de sud.

Un număr de 76 de parlamentari 
socialiști, în frunte cu Kanjiro Sato, 
președintele fracțiunii parlamentare 
a acestui partid, au vizitat amba
sada S.U.A. din Tokio și au cerut 
încetarea imediată a folosirii sub
stanțelor toxice împotriva poporu
lui sud-vietnamez și atacurilor ae
riene împotriva R. D. Vietnam.

Cea de-a doua plenară a C.C. al 
P.C. din Japonia a dat publicității o 
declarație în care se spune : „Con
damnăm și protestăm împotriva ac
țiunilor agresive ale imperialismului 
S.U.A. de lărgire a războiului și a- 
gresiunii din Vietnam și de creare a 
unei grave primejdii de război în în
treaga Asie. Ne exprimăm solidarita
tea de neclintit cu poporul vietna
mez".

Partidul socialist japonez a publi
cat o declarație în care condamnă 
folosirea gazelor toxice de către 
S.U.A. în Vietnam, arătind că aceste 
acțiuni constituie o violare a drep
tului și practicii internaționale.

★

ROMA. — După cum anunță a- 
gențiile de presă, ministrul afaceri
lor externe al Italiei, -Amintore 
Fanfani, a declarat la 26 martie, în 
Senat, că Italia a cerut Marii Bri
tanii și Uniunii Sovietice, copre
ședinții Conferinței de la Geneva 
din 1954 în problema Vietnamului,

PHENIAN 27 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția centrală-te
legrafică coreeană, guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție în care exprimă „hotărîrea sa de 
a acorda poporului frate vietnamez 
orice formă de ajutor material și 
moral, inclusiv arme, dînd astfelun 
răspuns activ declarației recente a 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud". Declarația anunță, de 
asemenea, hotărîrea 
R.P.D. Coreene de a 
pentru trimiterea de 
Vietnamul de sud, în 
care Frontul Național 
din Vietnamul de sud va cere acest 
lucru".

în declarație se spune că ‘ mane
vrele S.U.A., „reprezintă o gravă a- 
menințare pentru pacea din Asia și 
din lumea întreagă" și se cere ca gu
vernul S.U.A. să pună imediat capăt 
războiului agresiv împotriva poporu
lui vietnamez, să-și retragă toate 
trupele și armamentul din această 
regiune și să respecte cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva din 1954.

Problema sud-vietnameză, se sub
liniază în declarație, trebuie să fie 
rezolvată de însuși poporul sud-viet
namez.

TIRANA 27 (Agerpres). — La 
martie a sosit la Tirana o delegație 
a Partidului Comunist Chinez și a 
guvernului R. P. Chineze, condusă 
de Ciu En-lai.

Oaspeții au fost întîmpinați la 
aeroport de Enver Hodja, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, și alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Albania.

FĂRĂDELEGE

guvernului 
lua „măsuri 
voluntari în 
momentul în 
de Eliberare

La 5 aprilie

întrunirea Comitetului O.N.U.
pentru comerț și dezvoltare

nopții de joi spre vineri, 10 studenți 
care au participat la o întrunire 
unde s-a hotărît organizarea unei 
reuniuni a reprezentanților Univer
sității din Madrid, care să ia con
tact cu colegii lor din Barcelona și 
Bilbao, în vederea proclamării unei 
greve generale. în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, poliția a arestat 
alți 15 studenți 
la demonstrația 
zile Madridului 
împotriva lipsei 
cratice.

Cu toate acestea, tulburările stu
dențești s-au extins și la Barcelona 
unde, potrivit agenției de presă ofi
ciale spaniole E.F.E., a avut loc o 
manifestație în fața Școlii de ingi
neri industriali. Poliția și jandar
meria au intervenit pentru a-i îm
prăștia pe manifestanți.

MADRID. 27 (Agerpres). — Ca ur
mare a arestării de către autorită
țile spaniole, în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă, a 15 studenți care 
au participat la demonstrația din 26 
martie din centrul capitalei spanio
le, la 27 martie 250 de studenți s-au 
baricadat în incinta Facultății de 
științe economice pentru a protesta 
împotriva acestor arestări. Studen
ții au făcut cunoscut că nu vor pă
răsi facultatea pînă ce nu vor fi 
puși în libertate colegii lor ares
tați.

care au participat 
organizată pe stră
in semn de protest 
de drepturi demo-

BANSKA-BYSTRICA 27. — Co
respondentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite : Cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării orașu
lui Banska-Bystrica de sub ocupația 
fascistă, la Teatrul de Stat din oraș 
a avut loc un miting la care au par
ticipat reprezentanți ai guvernului 
R. S. Cehoslovace, ai organelor de 
partid și de stat regionale, raionale 
și orășenești, numeroși locuitori ai 
orașului. Printre invitați se aflau 
Gh. Nițescu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Praga, lt. col. Petre Constan
tin, atașat militar și general-locote- 
nent în rezervă Gheorghe Cosma, 
fost comandant al artileriei armatei 
a patra romîne care a participat la 
luptele de la Banska-Bystrica.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, F. Krajcir, vicepreședinte al gu
vernului R.S.C., a subliniat rolul eli
berator al armatelor sovietice și 
contribuția celor 16 divizii romînești 
la nimicirea trupelor hitleriste și la 
eliberarea orașelor Zvolen 
ska-Bystrica.

A luat apoi cuvîntul V. 
laev, însărcinat cu afaceri 
rim al U.R.S.S. la Praga. Gh. Nițes
cu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Praga, a spus printre altele: 
„Luptele duse de trupele romîne, 
alături de armata sovietică, împo
triva fascismului pe pămîntul Ceho
slovaciei se înscriu pe linia tra
diționalelor relații prietenești sta
tornicite între popoarele noastre, care 
au luptat de multe ori împotriva a- 
celuiași dușman comun". Pe terito
riul cehoslovac au luptat în războiul 
antihitlerist 248 430 de ostași romîni, 
iar numărul celor căzuți s-a ridicat

și Ban-

S. Niko- 
ad-inte-

la peste 65 000 de oameni. Zona 
Banska-Bystrica a fost eliberată de 
corpurile 2 și 6 ale armatei a patra 
romîne și corpul 51 din armata 40-a* 
sovietică.

în încheiere, asistența a aprobat 
trimiterea unor scrisori către C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Slovacia, ambasadei 
și ambasadei R. P. Romîne 
Cehoslovacă.

★
Delegația romînă a făcut 

întreprinderea textilă „T 
din Banska-Bystrica, și la Comitetul 
Național al orașului. Sîmbătă, re
prezentanții romîni au făcut o vizită 
îa Comitetul național al regiunii 
Slovacia centrală, unde generalul-lo- 
cotenent în rezervă, Gheorghe Cos
ma, a înmînat un album cu fotogra
fii ale veteranilor din războiul anti
fascist, care au luptat pe pă
mîntul Cehoslovaciei, și un dra
pel romînesc. El a transmis un salut 
populației regiunii Slovaciei centra
le și orașului Banska-Bystrica, în nu
mele veteranilor romîni din războ
iul antifascist, prin intermediul zia
rului regional „Smer" și al radiodi
fuziunii locale.

U.R.S.S. 
în R. S.

vizite la
.Slovenka"

MINISTRUL DE EXTERNE 
AL FRANȚEI LA ROMA

Proiect al mesajului comun 
al copreședinților 
conferinței de la Geneva

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
sediul O.N.U. au fost comunicate 
principalele puncte aflate pe ordi
nea de zi a primei sesiuni a Co
mitetului Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, organism al
cătuit din 55 de membri și creat 
ca urmare a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva. Comitetul urmează 
să se întrunească la 5 aprilie. Prin
tre cele 14 puncte incluse pe agen
dă figurează: pregătiri inițiale în 
vederea celei de-a doua Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare ce va avea loc în anul 
1966, delimitarea regulilor de pro
cedură și termenilor de referințe 
pentru comisiile subsidiare și alcă
tuirea programului de lucru pe anul 
1965.

A

Un studiu al Comisiei economice O. N. U 
pentru Europa

MOSCOVA 27 (Agerpres). — In 
legătură cu mesajul adresat la 22 
martie de ministrul afacerilor exter
ne al R. D. Vietnam, Xuan Thuy, 
U.R.S.S. a remis Marii Britanii tex
tul proiectului sovietic al 
comun al copreședinților 
ței de la Geneva, în care 
damnate acțiunile agresive 
în Vietnam.

în proiect se cere ca 
S.U.A. să înceteze imediat acțiunile 
militare agresive împotriva R. D. 
Vietnam, să retragă din Vietnamul de 
sud trupele, întregul armament și 
tehnica militară și să dea posibilita
te poporului sud-vietnamez să-și 
rezolve singur problemele.

în proiect se exprimă convingerea 
că aceasta este singura cale justă 
pentru rezolvarea problemei Vietna
mului de sud și asigurarea păcii in 
Indochina și se exprimă speranța că 
toate statele participante Ia acordu
rile din 1954 vor sprijini aceste 
cereri.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, un purtător de cuvînt 
al guvernului englez „a arătat că 
cererile formulate de U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam sînt inacceptabile 
pentru Marea Britanie".

CIPRU

mesajului 
Conferin- 
sînt con- 
ale S.U.A.

guvernul

Propunerea 
general al

secretarului
0. N. U.

(Agerpres). — Po- 
cipriot grec „Agon" 

O.N.U., U

NICOSIA 27 
trivit ziarului 
secretarul general al 
Thant, a propus președintelui Ci
prului, Makarios, ca între cele două 
comunități ale insulei să aibă loc 
discuții la New York. U Thant a 
sugerat această idee ministrului a- 
facerilor externe cipriot, Spyros Ky- 
prianu, în timpul întrevederilor pe 
care acesta le-a avut la sediul Or
ganizației Națiunilor Unite cu U 
Thant.

Referindu-se la cercuri apropiate 
președintelui republicii, ziarul sub
liniază că Makarios înclină să ac
cepte această propunere, dar cere 
ca discuțiile să aibă loc la Nico
sia și nu în altă capitală și să se 
refere numai la problema dreptu
rilor comunității ciprioților turci în 
insulă. O propunere asemănătoare a 
fost făcută de U Thant și liderilor 
comunității ciprioților turci.

GENEVA 27 (corespondentul Ager
pres, H. Liman, transmite) :

Comisia economică O.N.U. pentru 
Europa a dat publicității un studiu 
care analizează evoluția conjuncturii 
economice a țărilor vest-europene în 
cursul anului 1964. După ce arată că 
creșterea globală a produsului na
țional brut a fost cu peste 5 la sută 
superioară celei din 1963, „menținîn- 
du-se, în ansamblu, în limitele nive
lului atins în ultimii 4—5 ani", ra
portul precizează că la această con
statare trebuie făcute două rezerve, 
în primul rînd s-a remarcat că spre 
sfîrșitul anului — paralel cu o acce
lerare a ritmului economic în anu
mite țări — au apărut „semne foarte 
nete" de regres în activitatea eco
nomică a mai multor țări.

în al doilea rînd s-a manifestat 
„o inegalitate marcată" între diverse 
țări. Astfel, în Italia, Franța și Bel
gia s-a înregistrat o încetinire vă-

dită a activității economice. Econo
mia Portugaliei, una dintre cele mai 
înapoiate țări din Europa occiden
tală, a fost în aceeași stare de stag
nare. Aceeași inegalitate s-a obser
vat și în dezvoltarea diferitelor ra
muri ale industriei.

Autorii studiului constată că în 
Italia, Franța, R. F. Germană, Elve
ția și în alte țări continuă să crească 
prețurile la produsele alimentare, 
bunurile de larg consum, serviciile 
social-culturale. Pentru Franța și 
Italia problema principală a dezvol
tării economice este — potrivit ra
portului — evitarea pericolului in
flației. La rîndul ei, Anglia are de 
luptat împotriva înrăutățirii con
tinue a balanței ei de plăți. Co
merțul exterior al țărilor Europei 
occidentale a cunoscut o creștere 
simțitoare în primul semestru al lui 
1964, dar și-a încetinit ritmul în cel 
de-al doilea.

ROMA 27 (Agerpres). — Sîmbătă 
au început la Roma discuțiile dintre 
ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville, și ministrul 
de externe italian, Amintore Fan- 
fani. Observatorii politici din Roma 
subliniază că la Roma Couve de 
Murville va avea, de asemenea, în
trevederi cu primul ministru italian, 
Aldo Moro, precum și cu alte oficia
lități ale guvernului italian. în cursul 
întrevederilor vor fi abordate în spe
cial probleme privitoare la planul 
realizării unității politice vest-euro- 
pene. După cum se știe, guvernul 
italian a propus recent „celor șase“ 
țări membre ale Pieței comune or
ganizarea la Veneția, în luna mai, a 
unei conferințe a miniștrilor de ex
terne ai acestor țări care să studieze 
posibilitățile și modalitățile de a se 
încheia un tratat pentru crearea U- 
niunii politice vest-europene. In 
cercurile politice franceze se subli
niază că, deși Franța nu este împo
triva unei asemenea coțiferințe, ea 
consideră că aceasta trebuie totuși 
pregătită cu grijă întrucît există di
verse puncte care mai trebuie încă 
clarificate pentru a se putea evita 
un eșec al conferinței.

Referindu-se la aceste discuții, zia
rul „Le Figaro*' scrie : „Divergențele 
între Franța și partenerii ei din ca
drul Pieței comune subzistă asupra 
naturii însăși a Europei politice, care 
este vorba să fie construită. Guver
nul francez nu va accepta să-și dea 
acordul decît pentru o formulă de 
uniune politică care să asigure crea
rea unei Europe a statelor"

CONDAMNATA DE POPOARE
Opinia publică mondială constată 

cu îngrijorare și profundă indignare 
că cercurile imperialiste din S.U.A. 
perseverează tot mai mult pe linia 
acțiunilor agresive în Vietnam. A- 
proape zi de zi, în ultimul timp, 
avioane americane, pătrunzînd tot 
mai adînc în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, au bombardat și mitraliat 
orașe, sate și șosele. Totodată, inter- 
venționiștii americani au intensificat 
acțiunile împotriva forțelor 
triotice din Vietnamul 
prin aduceri de noi 
armament greu, prin 
de mercenari sud-coreeni. O dată cu 
aceste acțiuni de extindere sistema
tică a operațiilor militare, s-a trecut 
și la folosirea de noi mijloace de 
ducere a războiului.

Opinia publică mondială, oamenii 
iubitori de pace de pretutindeni, au 
primit cu o adîncă indignare vestea 
că, concomitent cu lansarea de bom
be cu napalm și fosfor alb asupra 
unor puncte populate din R. D. Viet
nam, forțele armate americane au 
început să recurgă la folosirea, îm
potriva forțelor patriotice din Viet
namul de sud, a gazelor toxice. Du
minica trecută, elicoptere america
ne, zburînd la mică înălțime, au 
împrăștiat asemenea gaze asupra 
unor sate din Vietnamul de sud. 
Autoritățile americane au confirmat 
în mod oficial aceste fapte. Genera
lul maior Joseph Moore a declarat 
la o conferință de presă: „Napalmul 
este folosit ori de cîte ori este indi
cat pentru distrugerea obiectivului". 
Totodată, Ministerul Apărării a re
cunoscut luni că în Vietnamul de

pa- 
de sud, 

trupe și 
dislocarea

sud se folosesc gaze pentru a face 
„inamicul incapabil de luptă". Se
cretarul de stat Dean Rusk a 
declarat, la 24 martie, că „gazele 
vor fi folosite în continuare" împo
triva unităților de partizani. Gazele 
— a spus el — se află la dispoziția 
comandanților americani în Vietna
mul de sud, care „au autoritatea de 
a folosi orice armă".

Folosirea de gaze toxice în răz
boiul din Vietnam reprezintă un 
nou act de o deosebită gravitate 
care încarcă de o și mai mare răs
pundere pe intervenționiști. După 
ce au călcat în picioare acordurile 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam și poartă de ani de zile 
războiul nedeclarat împotriva popu
lației sud-vietnameze, după ce au 
comis acte de agresiune fățișă îm
potriva R. D. Vietnam, stat inde
pendent și suveran, cercurile impe
rialiste agresive au recurs la aceas
tă crimă monstruoasă — folosirea 
gazelor •— act care sfidează orice 
principii ale dreptului internațional.

Este îndeobște cunoscut că utili
zarea gazelor toxice încalcă în mod 
flagrant convențiile și tratatele in
ternaționale, care interzic folosirea, 
în cursul războiului, a gazelor asfi
xiante, otrăvitoare, a lichidelor toxi
ce și a altor substanțe similare. în 
cel de-al doilea război mondial, nici' 
un stat, inclusiv Germania, n-au în
drăznit să încalce aceste acorduri.

Cum era și firesc, folosirea gaze
lor toxice în Vietnamul de sud a tre
zit un uriaș val de condamnare 
și protest în lumea întreagă. în de
clarația din 26 martie a guver-

nului R. D. Vietnam se spu
ne : „Această acțiune de război 
sălbatică și groaznică este o pro
vocare intolerabilă împotriva po
porului vietnamez, o încălcare gro
solană a moralei și conștiinței tutu
ror oamenilor iubitori de pace și de 
justiție... Guvernul Republicii De
mocrate Vietnam 
publice mondiale 
monstruoasă".

Țările socialiste ridică protestul 
lor hotărît împotriva folosirii războ
iului cu gaze în Vietnamul de sud și 
își exprimă din nou solidaritatea de
plină cu eroica luptă a patrioților 
sud-vietnamezi. Factori de răspun
dere din diferite țări, exponenți ai 
opiniei publice, reprezentanți ai dife
rite pături sociale, organizații obș
tești naționale și internaționale con
damnă cu hotărîre folosirea în Viet
namul de sud a gazelor toxice ca o 
nemaipomenită fărădelege. Ministrul 
afacerilor externe al Indiei, Singh, a 
declarat în parlament că folosirea 
gazelor toxice de 
Vietnam constituie 
va umanității". 76 
japonezi au vizitat 
la Tokio și au cerut încetarea folo
sirii gazelor în Vietnamul de sud și 
a atacurilor aeriene împotriva R. D. 
Vietnam. In Anglia, 50 de deputați 
laburiști și 3 deputați liberali au fă
cut recent o interpelare comună, con- 
damnînd folosirea gazelor și a napal- 
mului de către forțele armate ameri
cane și cerînd disocierea Angliei de 
acțiunile S.U.A. în Vietnam.

denunță opiniei 
această crimă

către S.U.A. în 
„un act împotri- 
de parlamentari 
ambasada S.U.A.

Presa occidentală de cele mai di
ferite orientări și nuanțe, chiar și 
ziare cunoscute ca sprijinind S.U.A. 
în intervenția lor în Vietnam, 
de data aceasta își exprimă dez
aprobarea. Ziarul londonez „Scots
man" scrie : „Lumii i s-a reamintit 
săptămîna aceasta — dacă mai era 
nevoie — că Vietnamul de sud este 
scena unui război excepțional de 
murdar, care devine chiar și mai 
murdar". Intr-un articol intitulat 
„Oroarea Vietnamului", ziarul „Sun", 
referindu-se la folosirea gazelor și a 
napalmului în Vietnam, scrie : „Este 
oare aceasta o metodă de a aduce 
Vietnamului de sud pacea și secu
ritatea ? Sau, poate că aceasta este 
o metodă de a folosi ultimele reali
zări științifice pentru a se crea un 
pustiu ars, lipsit de populație?"

în Statele Unite, 16 membri de- 
mocrați ai Camerei Reprezentanți
lor, într-o scrisoare către președinte, 
arată că folosirea gazelor „reprezin
tă o violare a politicii stabilite de 
multă vreme și care stipula că Sta
tele Unite nu vor fi primele care să 
facă uz de gaze în timp de război".

Unindu-și glasul cu al tuturor for
țelor iubitoare de pace, poporul ro- 
mîn, care și-a manifestat și își ma
nifestă deplina solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, își 
exprimă protestul hotărît față de fo
losirea gazelor în Vietnamul de sud, 
condamnă cu energie politica de ex
tindere a agresiunii împotriva R. D. 
Vietnam și cere să i se pună fără în- 
tîrziere capăt, să se respecte acor
durile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, să fie retrase toate 
trupele intervenționiste, iar poporul 
sud-vietnamez să fie lăsat să-și ho
tărască singur soarta.

Al. CIMPEANU

In localitatea Crawley New Town (Anglia) a avut loc o adunare 
a muncitorilor de la British United Airways în sprijinul revendicărilor 

lor economice

SCURTE ȘTIRI
COLOMBO. Noul guvern al Cey

lonului, condus de Dudley Sena- 
nayake, lider al Partidului de dreapta, 
a depus sîmbătă jurămîntul în fața gu
vernatorului general al Ceylonului, 
William Gopallawa. Cabinetul este al
cătuit din 17 membri.

SOFIA. La 26 martie, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
B. P. Bulgaria, l-a primit pe Râul 
Castro Ruz, al doilea secretar al Con
ducerii Naționale a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba, locții
tor al primului ministru și ministrul 
forțelor armate revoluționare al Re
publicii Cuba, care se află în prezent 
într-o vizită în R. P. Bulgaria.

BRAZZAVILLE. Agenția France 
Presse anunță că Fulbert Youlou, fos
tul președinte al Republicii Congo 
(Brazzaville) pînă la evenimentele din 
august 1963, a evadat din închisoarea 
de la Brazzaville, unde fusese internat 
după doborîrea sa de la putere.

PRAGA. După cum anunță agenția 
Ceteka, Frantisek Hamouz, ministrul 
comerțului exterior al R. S. Cehoslova
ce, a plecat într-o vizită la Bruxelles, 
în vederea unor convorbiri comerciale 
și politice cu ministrul comerțului ex
terior al Belgiei, M, Brasseur. Minis
trul cehoslovac va vizita, de aseme
nea, Olanda și Luxemburgul, unde va

avea convorbiri cu reprezentanți ai 
cercurilor industriale și de afaceri re
feritoare la dezvoltarea continuă a re
lațiilor economice cu Cehoslovacia.

PARIS. După cum relatează agenția 
TASS, sîmbătă a fost semnat la Paris 
acordul tehnic franco-sovietic referi
tor la colaborarea în domeniul televi
ziunii în culori pe baza sistemului 
francez S.E.C.A.M. și a standarduluifrancez S.E.C.A.M. 
corespunzător.

SOFIA. La Atena 
protocol comercial 
Grecia, pentru anul___,___r____
de o creștere a schimbului de mărfuri 
cu 30 la sută față de anul 1964.

ALGER. Vineri au sosit în capitala 
Algeriei, la invitația președintelui re
publicii, Ben Bella, cosmonauții sovie
tici Valentina Tereșkova și Andrian 
Nikolaev.

a fost semnat un 
între Bulgaria și 
1965, care preve-

STOCKHOLM. La 26 martie a fost 
semnat la Stockholm un acord comer
cial pe termen lung între Polonia și 
Suedia pe perioada 1965—1967. Se 
prevede ca in primul an circulația 
mărfurilor dintre cele două țări să 
sporească cu peste 20 la sută. Acor
dul prevede, de asemenea, continua 
liberalizare a schimbului de mărfuri 
între cele două țări și dezvoltarea 
cooperării în domeniul industriei și 
comerțului.
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