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In regiunea CrișanaA început semănatulporumbului

transmită 
celorlalte

organiza- 
din gospo-

lantă prin care să 
experiența lor și 
brigăzi.

urmă timpul s-a îmbunătățit. Mecanizatorii, 
G.A.S., colectiviștii s-au străduit să foloseas-

grupei 
i-a în-

porumb-siloz. 
de asemenea, 
condiții — să- 
saci, oamenii
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porumbuiui

spafn verzi

Filme didactice

(Agerpres)

se extind planta
in diferite cartie-

miniere din Valea 
dotate în primele

parcul Dimitrov 
țiile coniferelor, 
re ale orașului și pe străzile Emi- 
nescu. Victoriei, Unirii, Valea Ro
șie și altele, zonele verzi se vor 
extinde Ia 38 de ha din care nu
mai în această primăvară se ame
najează 14 ha. La aceste acțiuni de 
înfrumusețare a orașului Baia 
Mare alături de lucrătorii secției 
gospodărie a orașului, participă și 
un număr mare de tineri din între
prinderi, instituții, și școli..

de 
tinerii mecanizatori 

parcelele zvîntate,

a mașinilor și trac- 
în „ferestrele“ dintre 
fiecare dimineață, în 
erau pe tarlale. îm-

Cev1'

ă

Cîmpul s-a zvîntat) 
mecanizatorii urgentează 
pregătirea terenului șl 
însămînțările pe ogoare
le colectiviștilor din co
muna Largu, raionul Fău- 

rel.

wind

Proletari dirt toate fările, unifl-vât
------   ——-----------------------------------------A

cintela
tineretului

Prima cupă se Înalță spre 
etajele noilor blocuri ce se 
construiesc în centrul ora

șului Piatra Neamț.

TOATE FORȚELE

In zilele din 
muncitorii din 
că din plin fiecare oră prielnică muncilor în cîmp. în regiu
nea Ploiești, unde pregătirea terenului și însămînțările rămă
seseră în urmă, ritmul lucrărilor a fost simțitor sporit. Iată, 
pe scurt, cîteva rezultate obținute.

Seara, tîrziu. tractoristul 
Andrei Gh. Andrei s-a întors 
la sediul colectivei. L-au în- 
tîmpinat Vasile Moise, preșe
dintele, și Gheorghe Ristache, 
inginerul agronom.

— Ați terminat, tovarășe 
Andrei ?

— Tot planul din epoca întîi. 
în urma lui Andrei au sosit 

și utemiștii Nicolae Fătu și 
Ion Zamfir, mecanizatori din 
brigada condusă de comunis
tul Stelian Dobre de la S.M.T. 
Bărcănești, care lucrează pe 
tarlalele gospodăriei colective 
din Tătărani. înțelegînd im
portanța deosebită a folosirii 
fiecărui ceas prielnic muncilor 
la cîmp, în condițiile specifice 
acestei primăveri, ei s-au stră
duit să lucreze cu întreaga ca
pacitate 
toarelor 
ploi. în 
zori, ei 
preună cu inginerul colectivei, 
cu brigadierii și cu șeful 
brigadă, 
cercetau 
măsurau temperatura solului. 
Aprovizionați din timp cu se
mințe, intrau în brazdă. Munca 
bine organizată a dat roade.

Pînă la 8 aprilie au terminat 
semănatul culturilor din epo
ca I. Au semănat 42 hectare 
cu borceag, 10 hectare cu ma
zăre, 10 hectare cu floarea- 
soarelui și 10 hectare cu orz. 
în plus, au făcut o lucrare cu 
grapa pe 180 hectare cu cul
turi de toamnă și pe 26 hectare 
cu pășune. De asemenea, au 
pregătit toate cele 220 hectare 
care vor fi semănate cu po
rumb pentru boabe și 20 de 
hectare pentru 
Sînt asigurate, 
toate celelalte 
mînța este în
care vor lucra pe semănători 
au fost instruiți, atelajele 
pentru transport sînt gata de 
lucru. Aprilie va fi, deci, luna 
însămînțării porumbului.

într-una din seri, Ion Zam
fir, organizatorul 
U.T.M. din brigadă,
științat pe tovarășii lui că 
brigada a primit calificative 
foarte bune la toate lucrările 
și a propus ca împreună să 
scrie un articol la foaia

O scurtă convorbire am 
vut cu tovarășul inginer Via- 
dimir Jelea, președintele gos
podăriei colective din Nego- 
iești.

— Am însămînțat pînă a- 
cum 90 de hectare cu borceag, 
30 de hectare cu ovăz. 10 hec
tare cu mazăre, iar pe 50 de 
hectare cu pășune mai slab 
productivă am semănat gra- 
minee în amestec cu legumi
noase. Pe restul de 62 de hec
tare am grăpat, la fel ca și pe 
cele 35 de hectare cu lucerna

Vrem să asigurăm o hrană 
bogată animalelor și să ne 
creăm și rezerve. N-am negli
jat însă nici celelalte culturi 
Pe toate cele aproape 500 de 
hectare cu culturi de toamnă 
am făcut lucrări cu grapa. 
Avem pregătită toată sămînță 
pentru cele 750 de hectare re
zervate porumbului pentru 
boabe. Pusă în saci și la adă
post, o vom duce la cîmp ime
diat ce temperatura în sol va 
ajunge la 8-10 grade. Acum, 
mecanizatorii au început pre-
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gătirea terenului pe tarlalele 
mai zvîntate.

— în ce măsură au contri
buit tinerii colectiviști la ob
ținerea acestor rezultate 7

— în toate zilele bune de 
lucru toți tinerii au fost pre- 
zenți la muncă. Organizația 
U.T.M. i-a mobilizat acolo 
unde cerințele au fost mai 
mari. Pe semănători au lucrat 
tineri ; la curățatul celor 112 
hectare cu pășune tinerii au 
participat în masă, la trans-

portul semințelor pe cîmp am 
avut oameni de nădejde în ti
nerii conductori de atelaje. Pe 
lingă aceasta, aproape zilnic 
— fie că a fost vreme mai 
bună sau mai rea — cei 60 de 
tineri din brigăzile legumicole 
au lucrat cu tragere de inimă. 
După cum se vede, 
ția de bază U.T.M.

Gospodăriile agricole colective din comunele Mădăraș, Salonta, Ghiorac, Batăr și altele din regiunea Crișana, au început însămînțarea porumbului. îndrumate de specialiști, unitățile agricole socialiste din regiune folosesc în a- cest an numai sămînță de porumb dublu hibrid. Colectiviștii au pregătit întreaga cantitate de sămînță din timp. Peste 60 la sută din suprafața destinată culturii porumbului a fost arată adînc din toamnă, iar pe suprafețe de a- proape două ori mai mari de-

cît anul trecut, s-au încorporat îngrășăminte organice și chimice. în raioanele de șes Ineu, Criș, Salonta, Oradea colectiviștii, ajutați de mecanizatori, folosind și atelaje proprii Pe terenurile mai puțin zvîntate, au pregătit o mare parte din suprafețele destinate acestei culturi.în acest an, în regiunea Crișana porumbul va ocupa o suprafață de peste 200 000 de ha, cu aproape 22 000 de ha maț mult decît în 1962.(Agerpres) Trandafiri și
Laminate peste pîan

Laminatorii din marile uni
tăți siderurgice au prelucrat 
în primul trimestru al anu
lui o cantitate sporita de oțel, 
dînd peste prevederile planu
lui mai mult de 26 000 tone 
laminate finite pline și țevi din 
oțel. în această perioadă ei au 
realizat o producție cu peste 21 
la sută mai mare decît îu același 
interval din anul trecut.

Succese pe linia îmbunătățirii 
calității și creșterii producției au 
obținut siderurgiștii care deser
vesc laminoarele de profile de 
650 și 800 mm de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara precum și 
cei de Ia liniile noi de mare 
productivitate. Aplicînd în con
tinuare inițiativa de a da zil
nic, pe fiecare schimb, cel pu
țin 10 tone laminate peste plan, 
muncitorii de la laminorul de 
650 mm au obținut cele mai bune 
rezultate în întrecerea dintre 
secțiile combinatului. Ei au rea
lizat în medie 
schimb cu trei 
mai mult decît 
țial. La aceasta
bunatățirile aduse agregatelor ca: 
folosirea cilindrilor de laminare 
căliți cu curenți de înaltă frec
vență și încărcarea lor cu sudură 
automată sub flux, precum și ri
dicarea regimului termic al cup
toarelor cu propulsie.

Cantități însemnate de lami
nate peste plan au dat și colecti
vele de muncă de la Combinatul 
siderurgic din Reșița și ale Uzi
nelor „Oțelul roșu”, „Industria 
Sîrmii”, din Cîmpia Turzii, „Re
publica” din București, „Lamino
rul” din Brăila și Fabrica de 
țevi din Roman. (Agerpres) ----- o-----

Un nou tip 
de ciment

Colectivul 
realizat din praful captat cu aju
torul electrofiltrelor, praf care 
pînă nu de mult se pierdea în 
aer, un nou tip de ciment, Ia un 
preț de cost mult mai scăzut. 
Noul tip de ciment este folosit 
cu succes la pardoseli și la ten
cuieli ușoare de zidărie. Pînă a- 
cum au și fost produse din pra
ful captat mai mult de 1900 
tone de ciment.

(Agerpres)

Exploatările 
Jiului au fost 
trei luni ale anului cu noi utilaje 
moderne de mare productivitate 
— armături metalice de diferite 
tipuri, mașini și instalații mini
ere etc., în valoare de peste 26 
milioane lei. Printre acestea se 
numără mașini de extracție pen
tru puțuri, transportoare, loco
motive electrice, vagoneți de 
mină, numeroase perforatoare e- 
lectrice rotative, ciocane de aba
taj și ventilatoare. Dotarea mine
lor cu noi utilaje, folosirea mai 
rațională a celor existente, au 
permis minerilor Văii Jiului să 
sporească simțitor viteza de avan
sare în abataje și galerii.

(Agerpres)

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru). — Odată cu sosirea 
primăverii care s-a lăsat mult aș
teptată, în Baia Mare au început 
importante lucrări de înfrumuse
țare a orașului prin amenajarea de 
spații verzi, plantări de arbori Și 
arbuști ornamentali, curățirea po
milor etc. In cartierul Republicii 
pe baza planului de înfrumusețare 
a orașului vor fi plantați în aceas
tă primăvară 18 500 arbori și ar
buști decorativi, peste 100 000 flori 
din diferite specii și aproape 2 000 
de trandafiri. In vara acestui an 
pentru copiii din cartier vor fi a- 
menajate 12 parcuri în care vor 
fi instalate diferite aparate pentru 
distracția lor. Și în cartierul Pro
gresul se vor extinde mult spațiile 
verzi plantate cu trandafiri, flori și 
arbuști. In Piața Gorki se lucrează 
la amenajarea unui parc, iar în

Noi „prieteni ai cărții" la Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Roznov. Tovarășul Nicolae Ursu, membru in comisia 
de examinare, laminează insigna unui grup de tineri.

In stațiunile de 
mașini și tractoare 
au sosit la practică 
22 000 de elevi din 
anii II și III ai șco
lilor profesionale de 
mecanici agricoli. 
Sub supravegherea 
inginerilor și briga
dierilor, ei vor lu
cra în această pri-

măvară alături de 
tractoriști, pentru 
a-și completa pre
gătirea teoretică cu 
o serie de cunoș
tințe practice la lo
cul de muncă.

Dotarea S. M. T. 
cu noi tractoare și 
mașini impune 
creșterea continuă

numărului de 
mecanizatori. In ce
le 122 școli ale 
trustului S. M- T. 
studiază în acest an 
școlar 35 000 elevi, 
cu aproape 15 000 
mai mulți decît în 
anul precedent.

zilnic pe fiecare 
tone de laminate 
angajamentul ini- 
au contribuit îm-

Fabricii „Temelia

I n ultimii ani, turnătoria noastră a fost transformată într-o secție modernă, dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate.Pe baza mecanizării principalelor operații ale procesului de producție, indicele productivității muncii a crescut continuu. Practica ne-a dovedit însă că în turnătorii și în condițiile existenței unui grad dezvoltat de înzestrare tehnică, rezervele de creștere a productivității muncii nu se epuizează niciodată. Calea prin care pot fi valorificate, după părerea mea, cît mai multe din aceste rezerve, o constituie îmbunătățirea permanentă a tehnologiei de fabricație. împărtășesc ideea de mai sus bazîndu-mă, de fapt, pe experiența căpătată de colectivul nostru în această privință.Voi încerca să explic ideea de fată pornind de la ceea ce se spunea într-unul din articolele apărute în ziar și, anume că, „paralel cu extinderea aplicării procedeelor avansate

de muncă, trebuie să se pună un accent deosebit pe respectarea strictă a disciplinei tehnologice”. Aș merge mai departe și aș întregi acest lucru, adăugind că o mare importanță pentru creșterea necontenită a productivității mun-
gii cît mai științifice, determină în cele mai multe cazuri a- tît calitatea reperelor turnate, cît și creșterea productivității muncii. Tehnologii care gîn- desc și stabilesc normele de execuție, scapă cîteodată însă din vedere ceea ce, după pă-

cumentația tehnică și regimul de execuție, este necesar ca orice documentație tehnică, înainte de a fi introdusă în turnătorie, să fie în prealabil verificată practic.Din activitatea noastră de producție reiese că acest sis-
se face sub directa observație a tehnologului care a întocmit documentația tehnică, a maistrului de atelier, precum și a responsabilului de brigadă și a controlorului tehnic de calitate. Desigur, procedeul este valabil în primul rînd pentru

de fabricație
o are îmbunătățirea teh-cil nologiei de fabricație.în procesul turnării, tehnologia unei piese este, de fapt, condiționată de fixarea celor mai buni parametri de execuție a modelelor. Gradul de precizie în confecționarea modelului, fixarea unei tehnolo-

rerea mea, este esențial în turnătorii și, anume, problemele care, în mod firesc, apar în timpul fabricației în atelier. Or, tocmai pentru a pre- întîmpina o eventuală nepotrivire, adică pentru a asigura o deplină concordanță între do-

tem este extrem de util. Planul nostru tehnic prevede ca fiecare tehnologie de fabricație să fie demonstrată practic la cel puțin un grup de 20 forme de turnare, înainte de a se trece la producția de serie. Execuția formelor, precum și umplerea lor cu metal lichid

turnătoriile care au de executat serii mai mari de repere, însă el poate fi pe deplin folosit si în unitățile care toarnă serii mai mici de piese.Procedeul amintit ne-a dat posibilitatea să intervenim o- perativ ori de cîte ori a fost nevoie de îmbunătățirea teh-

nologiei; pentru găsirea celor mai potrivita metode de_ lucru. O contribuție de seamă, prin propunerile de perfecționare a procesului de fabricație, o aduce de fiecare dată cînd este determinată tehnologia — colectivul de turnători. Cîte- va exemple. Fiind fixată o a- numită tehnologie de fabricație pentru reperul „cap izolator“, în timpul demonstrației practice s-a constatat că soluția indicată în documentația tehnică putea fi mult îmbunătățită. Pornind de la aceste considerente, maistrul Sergiu Oprescu, șeful de brigadă, tînărul Păun Pîrlog și Petre Drăghici, au propus modificări în tehnologie, lucru care a dus la creșterea productivității muncii la reperul respectiv cu peste 25 la sută. în a- celași timp, prin schimbarea rețetei de turnare, consumul de metal s-a redus pe formă cu 0,800 kilograme metal. De asemenea, folosirea unui nou

Au fost realizate noi filme di
dactice care servesc elevilor pen
tru ușurarea înțelegerii unor lec
ții. „Coloranții organici de sinte
ză", de exemplu, explică elevilor 
procesul tehnologic de fabricare a 
acestora la întreprinderea de colo- 
ranți din Codlea. Cu ajutorul de
senului animat, filmul „Semicon- 
ductorii" redă principalele proprie
tăți și utilizările lor. „Oțelul“ și 
„Fonta" sînt alte filme didactice 
noi care prezintă materiile prime 
folosite la elaborarea acestor pro
duse.

In afară de filmele didactice rea
lizate în țară, Ministerul Invăță- 
mîntuluj a achiziționat asemenea 
producții și din țările socialiste. 
Printre acestea se numără filmele: 
„Probleme de mișcare", „Oscilații 
și unde“ etc., care tratează diferite 
probleme de fizică.

Cu cele peste 80 de titluri noi 
de filme didactice, achiziționate în 
ultimul an, Arhiva națională de 
filme a ajuns în prezent la un fond 
de aproape 600 asemenea titluri.

La exemplificarea unor lecții cu 
ajutorul ecranului se mai folosesc 
pentru elevi diapozitive și diafil- 
me. Școlile din țara noastră dis
pun acum de peste 200 titluri de 
diafilme și zeci de colecții de dia
pozitive cu diverse subiecte.

(Agerpres)

Inginer NICOLAE CArABAȘ 
șeful sectorului turnătorie 
Uzinele „Semănătoarea“, 

București

(Continuare în pag. a Ill-a)
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„Cuibul cu mirese" 
pe scena Teatrului S
de Stat din Turda a 
(Cronica dramatică) I
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An terminat 
împăduririle 

de primăvarăSilvicultorii de la ocoalele silvice Timișoara, Lugoj și Pecica, regiunea Banat, au terminat împăduririle de primăvară. Suprafețe însemnate au fost plantate cu diferite specii de foioase si rășinoase, îndeosebi din cele repede crescătoare și în raza ocoalelor Bocșa, Berzasca, Radna, Coșava, Mehadia, Orșova și Herculane. Pînă în prezent, în întreaga regiune au fost împădurite aproape 1000 de hectare. în același timp, s-au plantat cu salcîmi, pomi și diferiți arbuști peste 180 hectare terenuri degradate. Ocoalele silvice din regiunea Banat au pregătit pentru împăduriri peste 3 200 hectare teren situat în zonele muntoase, improprii altor culturi.(Agerpres)

Din scrisorile sosite la redacție
Fier vechi - oțelăriilor

Acțiunea de colectare a fierului vechi se desfășoară din 
plin în întreaga tară. Zilnic sosesc la redacție numeroase scri
sori care ne aduc vestea că importante cantități de fier vechi 
iau drumul ofelăriilor.

A

In regiunea Bacău
De la începutul anului și pînă 

In prezent, colectivele întreprinde
rilor și instituțiilor din raioanele 
P. Neamț, Bacău, Buhuși, Roman 
Tg. Neamț și orașele P. Neamț, Ba
cău și Bicaz, au colectat și trimis 
oțelăriilor aproape 16.500 de tone 
de fier vechi și 642 de tone fontă 
veche.

In urma unor acțiuni inițiate In 
întreprinderi, școli, cartiere de că
tre organizațiile U.T.M., tinerii din 
orașele P. Neamț, Roman și Bacău, 
și-au Îndeplinit angajamentul luat

privind predarea metalelor feroase 
către I.C.M.

Mari cantități de fier vechi au 
expediat Și tinerii de la Fabrica de 
țevi—Roman, de Ia întreprinderea 
„Muncitorul liber“ - Bacău, între
prinderea Metalurgică - Roman etc.

Acțiunea de colectare a fierului 
vechi continuă In întreaga regiu
ne, Intr-un ritm susținut.

IOAN ARHIRE 
electricianr- CERCUL LITERAR AL ȘCOLII

■
 s împlinesc doi ani de cînd, tot în- br-o primăvară, în timpul unei ore de dirigeniție, la Școala medie nr. 28 „Dr. Petru Groza” din București, se prezenta un program artistic. Pentru prima dată programul era alcătuit numai din lucrări originale. Autorii, pe atunci elevi în clasa IX-a D, erau tare emoționați deoarece exigența ..spectatorilor” promitea să fie mult sporită : fuseseră invitați și colegi din celelalte clase. La sfirșit. însă, entuziasmul a fost unanim.In anul următor, tovarășul diriginte Șerban a venit într-o zi cu o sugestie : „Ce-ar fi dacă am alcătui în clasă un veritabil cerc literar?” Sugestia a fost aprobată din tot sufletul. A urmat apoi o fierbere cuprinzînd dezbaterea a fel de fel de probleme practice în (legătură cu organizarea cercului. S-au ales totodată conducătorii și i s-a dat ■un nume : „La Hanul Ancuței”. S-a stabilit că ședințele vor avea loc lunar și că problemele abordate în fiecare ședință vor fi anunțate din vreme, pentru ca membrii cercului să se poată pregăti pentru discuții. Iar dacă va fi posibil, va apare și o revistă volantă...Zis și făcut. Pregătirile ședințelor de lucru închinate lui Eminescu, Sadoveanu au necesitat un studiu aprofundat al diferitelor aspecte ăle vieții și operei scriitorilor. La fiecare ședință aveau loc discuții pasionante pe marginea lucrărilor citite în cerc și despre probleme ale literaturii noastre realist-socialiste.In aceste dezbateri se ve

rifica totodată și necesitatea unei serioase lecturi pregătitoare, din lucrări axate pe problemele de bază ale esteticii, ilustrate cu analiza unor lucrări valoroase din literatura contemporană.In curfnîd, a apărut și îndelung plănuita revistă volantă, scrisă de elevi, și care de la început și-a exprimat profilul, programul :
„Sini o revistă serioasă, 
In paginile-mi veți găsi 
Istorii, schițe, poezii
Diverse întîmplări din clasă”Adică, vorbind mai concret: 
„Aș vrea să știe fiecare : 
Pe leneși, pe dezordonați 
Pe toți cei indisciplinați 
Am să-i înțep fără cruțare”Acestea fiind spuse, personificarea revistei ia sfîrșit pentru că în celelalte pagini își iau avînt declarațiile de un patetism sincer al autorilor el:
„Și-om arăta că ne-ndemnați 

de muze 
Ne-am dus către științele 

umane 
Că vom sluji prin muncă șl 

prin cinste 
Viața nouă care se înalță 
Că ne vom avînta cu drag 

in viață 
Spre viitorul lumii comuniste” 

(V. KAPLAN : „NOI”) Acum, iată se împlinesc doi ani de la „ședința premergătoare” înființării cercului nostru literar, cum spune Doina Munteanu amintind despre prima prezentare a producțiilor celor din actuala „clasă Xl-a D umanistică” în fața colegiilor.De atunci și iplnă acum s-au realizat multe, îndrumați de tovarășul diriginte, sprijiniți permanent de organizația U.T.M., membrii cercului literar „La Hanul Ancuței” au

devenit cunoscuți și apreciați în școală, au înceșput să se cunoască mai bine între ei și, parcă, fiecare, cu sprijinul celorlalți, să se cunoască pe sine. Observațiile colegilor, cuvintele cadrelor didactice i-au ajutat. Intîlnirile cu poeții Dan Deșliu și Eugen Jebe- leanu le-au rămas adînc întipărite în memorie. „Din cele spuse de poetul Eugen Jebeleanu am înțeles parcă mai bine că munca asupra cuvîntului e îndelungată și anevoioasă, că în procesul de creație nu există comportări identice, că nu se pot da rețete despre felul cum se poate scrie, că trebuie să încerci singur toate posibilitățile de exprimare ale ideii pe care vrei s-o înfățișezi oamenilor” — notează Condrea Anita din clasa a X-a D.Acum cercul literar înființat anul trecut în cadrul clasei a X-a D umanistică a depășit limitele clasei. S-a propus înființarea unui cerc literar pe școală. Conducerea a fost preluată de clasele a X-a, iar de reorganizarea lui în noile condiții se ocupă acum tovarășa profesoară de limba și literatura romlnă Butoi Ma- tilda, sprijinită de comitetul U.T.M. S-au plănuit noi ședințe, noi întâlniri cu scriitorii. Au fost invitați de pe acum poeții Mihai Beniuc și Cicerone Theodorescu pentru a le vorbi despre munca de creație. In ziua de 2 mai va avea loc un simpozion închinat zilei tineretului. Pregătirile membrilor cercului literar pentru acest simpozion au și început. Poeții pregătesc versuri, se scriu reportaje, revista pregătește un număr dedicat acestei zile.Cuprinși de o ușoară și u-

șor reversibilă nostalgie, membrii cei mai vechi ai cercului literar ajunși acum în clasa a Xl-a își spun părerile în urma experienței acumulate.„Să nu fiți mereu aceiași participanți. Să chemați din ce în ce mai mulți colegi și să faceți tot posibilul ca să le placă să participe la ședințele cercului. E bine să vină nu numai cei care scriu, ci și cei care-i pot ajuta să scrieIn această primăvară, la sfîrșitul lunii aprilie, va avea loc prima ședință a cercului literar „La Hanul Ancuței” devenit acum, pe drept cu- vînt, a<l întregii Școli medii nr. 28. Vor participa și cei din clasa a Xl-a. Și nu știu de ce sînt sigură că vor promite colegilor tor că vor mai veni și cînd vor fi studenți.
E. GROSU

Practica în producție a în
ceput în primele zile după 
vacantă. La atelierele I.T.B. 
din Capitală un grup de e- 
levi de la. Școala medie nr. 
11 „Dimitrie Cantemir" ur
măresc cu atenție executa

rea unor piese la strung.
Foto : O. PLECAN

Echipa de teatru 
a școlii

Echipa de teatru a Scolii medii 
Borșa, raionul Vișeul de Sus, a de
venit cunoscută !n împrejurimi de 
mult. Sub îndrumarea profesorului 
Gh. Rotarul, elcrvii fruntași la In- 
văfătură au prezentat, de curlnd, 
Ia Sanatoriul din Borșa, piesa ,,Bu
levardul împăcării“. Au mai sus
ținut In lata unui numeros public 
șl piesa ,.Cazul R.-16", iar acum 
pregătesc piesa „Dezertorul" de 
Mihail Sorbul.

DUMITRU COZ1LTEA 
elev

---------•--------

NE-AM ALES
PROFESIA

In regiunea Maramureș
In primele două luni ale anului 

acesta, la I.C.M. Satu-Mare se în
registrase o serioasă rămlnere în 
urmă a planului privind colectarea 
lierului vechi, pe Întreaga regiune 
Maramureș.

In luna martie această rămlnere 
In urmă a fost lichidată. Astiel. 
planul a iost nu numai îndeplinit, 
dar chiar și depășit cu 190 de tone. 
Din regiunea Maramureș în tri
mestrul I au iost expediate o/eiă- 
riilor 4.740 de tone de fier vechi.

La realizarea acestui succes, o 
mare contribuție au adus-o tine
rii din Întreprinderile orașelor 
Satu Mare si Baia Mare. Ei au co
lectat, prin muncă patriotică, 17 000 
de kg de fler vechi și au ajutat

Întreprinderile Ja Îndeplinirea pla
nurilor lor de colectare eu încă 
836.760 kg de fier vechi.

Mal slnt totuși unele Întreprin
deri industriale și unele unităti a- 
gricole socialiste care nu și-au în
deplinit nici plnă acum sarcinile 
trimestriale de predare către I.C.M. 
a fierului vechi. Acestea sînt : 
Combinatul „1 Mai“-Satu Mare, 
„Silvania“-Cehul Silvaniei, S.M.T. 
Ardud, Trustul Gostat - Satu Mare 
și altele, In total, aceste unităfi nu 
au predat din pianul pe trimestrul 
l cantitatea de 100 de tone de iier 
vechi.

AURICA ALPIROVICI 
contabilă I.C.M.-Satu 

Mare

La PetrilaAcum cîteva zile numeroși tineri de la preparația cărbunelui de la mina Petrila au străbătut în lung și în lat atelierele, depozitele, incinta pre- parației și au făcut o curățenie generală. Munca fiind bine organizată, în numai cîteva ore, au fost colectate aproape 15.000 de kg de fier vechi. S-au evidențiat în mod deosebit tinerii de la sectoarele gospodărie, întreținere, brichetaj, spălătorie și de la atelierul electric.în total, de la începutul anului și pînă la sfîrșitul lunii martie, tinerii de la preparația cărbunelui de la mina Petrila au expediat oțelăriilor cantita
tea de 152 tone de fier vechi,

CONSTANTIN BĂDUf/ 
preparator

ION SIMANDI 
mecanic-auto

PE SCURT

ln secția de teatru a Școlii populare de artă din Sibiu tînărul sudor Dumitru Hanea interpra- 
tează tragmente dintr-o piesă aflată în repetiție.

Primele două trimestre ale acestui an școlar au trecu1. Nu mai avem de învățat decît încă un trimestru, după care urmează examenul de maturitate.In primele două trimestre ne-am pregătit serios cu a- jutorul tovarășilor profesori care au organizat consultații și meditații la o- biectele principale cerute la examenul de maturitate : limba rornînă, matematică, socialism științific, bazele darwi- nismului, fizică, chimie, istorie etc.Organizația U.T.M. se ocupă de îndrumarea elevilor din clasa a Xl-a spre profesiile cerute de economia noastră națională, stimulează dorința lor de a se realiza în viață, de a deveni oameni folositori societății.în acest sens, la sfîrșitul trimestrului al Il-lea a avut loc o adunare generală cu tema : „Ce vreau să devin în viață“. Au participat tovarășii profesori diriginți de la clasele a Xl-a: Teofil Creoleanu și Maria Lucaci, tovarășul profesor Ion Iacob, director adjunct al școlii, tovarășa profesoară Ecaterina Moroșan, secretara organizației U.T.M. pe 
școală.

Elevii Mircea Moroșan și Valerian Marcu au prezentat referate privind felul cum se pregătesc în vederea examenului de maturitate și pentru examenul de admitere în facultate.La discuții mulți elevi din ambele clase a Xl-a au a- rătat ce planuri de viitor au, cum s-au pregătit pentru profesia pe care și-au ales-o.Utemiștii Gheorghe Grosu și Toma Dreisler vor urma Facultatea de electrotehnică. Amîndoi sînt elevi foarte buni. Au îndrăgit matematica și fizica. în timpul școlii ei nu s-au limitat numai la problemele și exercițiile din manual ; pasionați cititori ai revistei „Gazeta matematică și fizică“, și ai altor cărți științifice și tehnice ei au rezolvat zilnic probleme și exerciții, au fost la curent cu noutățile științifice din acest domeniu.Vorbind despre viitoarele lor profesii, majoritatea elevilor au arătat că simpla dorință de a deveni medic ori inginer nu este suficientă; pentru fiecare profesie trebuie să te pregătești cu seriozitate, să muncești

perseverent încă din școala medie. Aceasta a fost una din ideile prețioase ale adunării. Cu atît mai mult cu cît la adunare au fost invitați și elevi din clasele mai mici, din activul U.T.M., care au putut astfel să învețe din experiența noastră, a celor care vom absolvi în curînd școala medie. Iar a doua concluzie foarte importantă a a- dunării a fost aceea că nu ajunge să ne pregătim doar pentru profesia îndrăgită ; un adevărat specialist trebuie să aibă un larg orizont științific și cultural. Majoritatea celor care au luat cuvîn- tul au arătat că școala medie le-a creat bazele acestei pregătiri multilaterale ; datoria lor este ca și după terminarea școlii să citească, să se cultive. Această adunare generală a a- vut o influență pozitivă asupra tuturor elevilor claselor a Xl-a și acest lucru se observă în seriozitatea cu ca- re-și folosesc fiecare zi de școală pentru pregătirea lor.
ADRIANA 
OSTAFE 
elevă

Școala medie 
Gura-Humorului

La standul de cărți de la Atelierele de reparat material rulant 
din Ploiești au sosit noutăfl.

Foto t O. PLECAN.

• Sub lozinca „Cit mai mult 
fier vechi ofelăriilor patriei noa- 
,treI’ ,c01»itetul organizației de 
bază U. I .M. de Ia Șantierul Naval- 
Galați a organizat o întrecere în
tre tinerii din sectoarele șantie
rului. Rezultatele acestei între
ceri : de pe întregul șantier au 
fost colectate 80 000 kg de fier 
vechi. Un aport însemnat l-au a- 
dug tinerii de la sectoarele : con
strucții, confecționat, asamblat și 
lăcătușerie navală. (MARIA 
BÎRLÂ — funcționară)

• în incinta Șantierului Naval- 
Tulcea a fost organizată o acți
une de curățenie a atelierelor, 
a aleilor, a drumurilor de acces. 
Cu acest prilej tinerii au colec
tat și cantitatea de 4650 kg de 
fier vechi. (ION ALEXANDRU 
secretarul comitetului V.T.M.)

• Mobilizați de comitetul 
U.T.M., tinerii de la fabrica 
P.F.L. a Combinatului de indus
trializarea lemnului din Blaj, 
două zile la rînd, după orele de 
program, au participat la acțiu
nea de colectare a fierului vechi 
din incinta fabricii. Tinerii Du
mitru Dorea, Klos Karmi, Elek 
Torco, Gavrilă Stoica, Aurel 
Deisoreanu, Nicolae Badea, N. 
Kucinski, A. Cîmpeanu, N. 
Banta și alții, au fost în fruntea 
acestei acțiuui. în total a fost 
colectată cantitatea de 6340 kg 
de fier vechi. (FL. TISTULEASA 
muncitor tratamentist).

• Utemiștii din satul Valea 
Presnei, comuna Gurbânești, ra
ionul Leltliu, au colectat și pre
dat la I.C.M., aproape 9000 de kg 
de fier vechi. S.-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii Ioan Vlăs- 
ceanu, Croitoru D. Radu, Marin 
Brebu, Micu Constantin și alții 
(HAINEA MARIN -— corespon
dent voluntar).

• Pionierii din comuna Roșia, 
raionul Beiuș, regiunea Crișana 
au participat zilele trecute la ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi. Ei au colectat 1500 de kg 
de fier vechi. S-au evidențiat pi
onierii din detașamentele I și II 
conduse de instructorii Mia Păl- 
cuț și Florica Popa, (GINĂ PAȚA 
— profesor).

Cartagina în flăcări: rulează la Patria ; Lanterna cu a- 
mintiri : rulează la Republica, I. C. Frimu, Gh. Doja, 23 August, G. Coșbuc; Pescărușul 
negru : rulează Ia Magheru, E. Pavel, 1 Mai, Flacăra ; Tur
neul veseliei: rulează la V. A- lecsandri, București, Grivița, Ștefan cel Mare, Libertății ; 
Hamlet: rulează la Tineretului ; Vacanță la mare: rulează la Victoria, ,V. Roaită ; Pa
tru inimi: rulează ia Central; 
Contele de Monte Cristo : (ambele serii) rulează la Lumina; Camelia : rulează la 13 Septembrie, Arta ; Program de 
filme documentare : rulează la

Timpuri Noi; Hatifa : rulează la Maxim Gorki; Rîul și 
moartea : rulează la înfrățirea între popoare ; O întâmplare 
extraordinară : rulează la Cultural ; Balada husarilor: ru

lează la Alex. Popov, M. Eminescu ; Mongolii: rulează la 8 Martie ; Celebrul 702: rulează 
la C. David ; Bunica Sabella:

rulează la Unirea, B. Delavr^an- cea ; Rebelul: rulează la Alex. Sahia, Miorița, Floreasca ; Cli
nele sălbatic Dingo: rulează la T. Vladimirescu, Moșilor ; 
Un erou în papuci: rulează la Munca ; Teroare în munți: rulează la Popular ; Aventu
rile lui Huckleberry-Finn : rulează la 16 Februarie ; Mira
jul : rulează la I. Pintilie; 
Șapte dădace : rulează la Vol
ga, G. Bacovia; Inelele glo
riei : rulează la Luceafărul; 
Frumoasa Lurette : rulează la Olga Bancic ; Noapte necruță
toare : rulează la Drumul Serii ; Omul merge după soare t rulează la 30 Decembrie; Divorț italian : rulează la Aurel Vlaicu.

„CUIBUL CU MIRESla Teatrul de Stat din Turda
I

UU1U roblematica pe care această co- medie de I. Avian JH își propune s-o dezbată „cu mij- IIIII I toacele specifice farsei” este interesantă ; satirizarea tarelor morale care persistă în conștiința unora, respectiv în cazul de față, a mentalității a- nacronice, de esență mic-bur- gheză, a unui tânăr funcționar, Cristea Dumitraș. Acesta este un soi de „logodnic de profesie” veșnic prins într-o nouă și „definitivă” aventură sentimentală. Nu este singura trăsătură reprobabilă din conduita eroului, el purtînd în ace- laș timp germenii nocivi ai carierismului. Autorul a vrut să demostreze că acest om poate fi recuperat prin acțiunea colectivului socialist, capabil a-i dărui aceea umanitate specifică epocii noastre. Dai’ dacă relevarea calității u- mane este un act necesar, pe deplin justificat într-o lucrare artistică, cu atît mai nejustificată apare coborîrea umanului la comportare ușuratică, inconsistentă, plină de haz de dragul hazului.

Trebuie spus de la început că piesa este o palidă reflectare a problematicii etice formulate, uzînd de mijloace comice inferioare — parte împrumutate dintr-un arsenal prăfuit, al comediei bulevardiere, iar o altă parte inventată în spiritul aceluiași gust îndoielnic. Farsele compuse fără ingeniozitate sînt lipsite de forță dramatică, iar textul este confecționat în mare măsură din formule și expresii argotice echi- voce, colorat, dar de cele mai multe ori incapabil să poarte mesajul piesei la o ținută artistică corespunzătoare.începutul procesului de re- eduoare a eroului atins de serioase vicii morale este de prost augur. Este discutabil dacă reluarea unor procedee, de-acum tocite prin îndelungă folosire, mai poate avea darul de a atrage atenția asupra unei probleme morale în fond, în legătură cu caracterul prea tocit al convenției, este cazul să avertizăm asupra pericolului orientării atenției spectatorului exclusiv spre natura spectaculoasă a întâmplării de pe scenă. Oricine

este dispus să rîdă atunci cînd eroul, forțat de împrejurări, dezvăluie relații tăinuite. Dar simpla construcție a unui moment de panică — pe rînd, Cristea este surprins de cele trei logodnice — devine act scenic semnificativ numai cînd împrejurarea demască impostura și solicită un rîs-atitudine. Aici este foarte ușor ca un autor mai puțin ori deloc obișnuit cu măsura dramatică să alunece în gratuitate. îndată ce satira alunecă în șarjă, eroii, în loc să alimenteze demascarea poziției false a lui Cristea, devin ei înșiși caraghioși. Diferențierea situației diverselor grupuri de personaje nu se produce, iar farsa, îmbrăcînd e- gal gestul și replica fiecăruia, stârnește hazul senin, neacuzator. Clișeul „asaltului” pe care „fostele” logodnice îl dau asupra personajului, nu poate fi reluat cu pretenția de a produce un adevărat reviriment moral în conștiința eroului. întâmplarea, de un umor gratuit, cîtă vreme speculează cu savoare, inexplicabil prelungită, o tentă vulgară, ajun
ge să capete proporțiile unui

act major, fiind socotită, ceva mai încolo, de un alt personaj ca, nici mai mult nici mai puțin, adevărată „confruntare“ cu trecutul, care l-a „răvășit“ profund pe erou (1). în același spirit ușuratec dar cu pretenții grave, farsa în care este antrenat inculpatul în cea de a doua jumătate a piesei frizează, prin îngroșarea fără măsură a unor momente, bu

zii care alunecă adesea în ob
scen.Efortul eroilor de a contribui la „trezirea“ lui Cristea nu depășește un soi de dădăceală călduță, cu rare inflexiuni ironice consistente, și acelea atenuate, uneori pînă la dispariție, îndată ce eroul manifestă semne de iritare (scena în care tatăl eroului îl înconjoară pe acesta cu o grijă exagerată, ignorînd nerușinarea cu care fiul își afișează „principiile“, ori dialogurile frivole dintre Cristea și fratele său Alexe, în care ideea este sacrificată mai totdeauna de dragul hazului subțire). Deși aproape toți eroii aparțin unui mediu muncitoresc, așa dar oameni de la care autorul ar fi putut valorifica un spirit

nul gust elementar. Descrierea insistentă a „avatarurilor” pruncului urcat pe scenă, alunecă repede în desuetudine. De-a lungul celor trei acte ale piesei, comicul unor situații ori al limbajului pestriț, utilizat de personaje în- tr-un mod absolut nediferențiat— pierzîndu-se astfel și u- nica posibilitate de a individualiza caracterele — este solicitat în afara virtuților sale satirice și menținut la o linie de plutire ce nu depășește gluma ieftină, falsa inteligență, 
încurcătura îngroșată cu alu

critic ascuțit, principialitate intransigentă, umor viguros profund popular, — modul frivol în carg toți aceștia sînt puși să „converseze“, relațiile dominate de o atenție domestică, pe care Ie au cu Cristea sînt de o factură submediocră. Toate acestea contribuie Ia crearea unei atmosfere neveridice a cadrului, la abdicarea, în ultimă instanță de la ținuta artistică necesară a satirei.Folosirea fără discernămînt a comicului de limbaj, abuz ce a mai fost semnalat, nu este

de natură a satiriza un erou ori altul, cîtă vreme el prezintă vulnerabilități morale, comicul de limbaj constituind doar un mijloc eficient cînd capătă funcție dramatică precisă de caracterizare. Depășirea limitelor impuse de necesitățile de caracterizare a unui erou este o e- roare izvorîtă, credem, dintr-o subapreciere a unor modalități ale comediei, farsa de e- xemplu, considerată pe nedrept un mod mai „nepretențios“ de a satiriza, dat fiind că aici rolul convenției, în general specifică genului, apare mai evident. Se trece însă cu vederea faptul că, în definitiv, modalitățile comediei nu sînt niște ierarhizări arbitrare, prestabilite de la o valoare mai mare la alta mai mică, ci diverse formule care se utilizează totuși diferențiat, în funcție de un anumit conținut reflectat. Rezultatele nedorite ale unei indulgențe satirice — dedusă, prin- tr-o interpretare eronată, din plusul de convențional existent într-o modalitate cum este farsa, — sînt lucrări care vor să-și realizeze funcția demascatoare prin solicitarea abuzivă a comicului de limbaj, de gust îndoielnic, mimetic de dragul pitorescului pur, în afara necesităților de caracterizare. Paradoxal, o asemenea unilate
rală valorificare duce la un

soi de idilism dramatic. Numeroasele formule hilare emise de personaje, epitetele, caracterizările lipsite de adînci- me — în măsura în care acest lucru se poate face într-o comedie — expediază repede interesul pentru structura etică a conflictului. Or, în afara acestei riguroase canalizări a efectelor comice spre evidențierea permanentă a disputei de principii, lucrarea dramatică nu-și află funcția educativă. Fără îndoială că nu se pot nesocoti rostul și eficienta comicului de limbaj ca a- tare (mărturie stă pilda ilustră a celui mai mare dramaturg al nostru I. L. Caragiale), dar aici este vorba de absența diferențierii limbajului, de absența gustului pentru limba frumoasă, plastică, de care dispune scriitorul.Nivelul scăzut al construcției dramatice însăși, inconsistența personajelor, ocolirea înfruntărilor mai substanțiale de dragul duelurilor verbale gratuite, sînt efecte ale u- nei slabe mînuiri a virtuților oferite de modalitatea aleasă. Cînd un personaj rostește, la modul grav în intenția autorului, sentințe ca aceasta : „unde e lumină, nu e beznă și unde nu e beznă te descurci mai ușor', este imposibil să-l mai reabilitezi în ochii spectatorului. în general efectele pe care ar fi trebuit să le aibă dezbaterea promisă sînt handicapate de o replică cu false, în fond parodice, gravități, cu gratuități comice împinse a-

proape mereu spre pasta groasă a trivialului. Cu asemenea mijloace este evident că lucrurile rămîn abia enunțate, fără a reuși să antreneze. Este imposibilă, de asemenea, și contribuția unei astfel de însăilări dramatice la educarea estetică a spectatorului, la formarea gustului său pentru arta adevărată.Trebuie să adăugăm la toate acestea că „nivelul“ resurselor comice folosite în piesă își găsește un corespondent oarecum manifest în „Cuvîn- tul autorului“ din caietul-pro- gram, carte de vizită elocventă într-un anume sens. Ignorînd rostul știut al unui asemenea program, acela de a-1 iniția pe spectator, cu seriozitatea Și răspunderea cuvenită, în datele esențiale ale problematicii și mesajului acțiunii dramatice, autorul desfășoară pe două pagini o vervă neinspirată, depășind bunul gust elementar, jignind deopotrivă încrederea spectatorului și munca dificilă a interpreților. Este greu de înțeles criteriul în virtutea căruia consiliul artistic al teatrului a admis înserarea în caietul-program a unei asemenea introduceri desuete, în afara răspunderii, și seriozității necesare. De fapt este greu de înțeles însuși criteriul în baza căruia s-a pus in scenă această piesă.
C. STĂNESCU



Ce se învăță
îa Universitatea

Populară

ÿ.
nrm?nli

luni, tn seară la cunoscu- de confe-e cîteva fiecare ora 18, tele săli rințe ale Capitaleicum sînt: Aula Bibliotecii Centrale Universitare, sala Lectoratului central al C.R.C.S., Studioul Teatrului Național, Sala Consiliului Local al Sindicatelor și altele, cunosc afluența unor numeroși și statornici vizitatori. Muncitori, tehnicieni, funcționari sau surori de ocrotire, elevi și militari, ingineri ori medici, toți aceștia urmează cursurile unei noi universități, care deși tînără și încă puțin cunoscută, numără deja peste 4.000 de cursanți.Să facem împreună cunoștință cu Universitatea Populară a orașului București, cu cele 16 cursuri de cultură generală și limbi străine predate în cadrul ei, cu zecile de fruntași ai vieții culturale din Capitală, care pe lîngă importantele și multiplele lor preocupări de zi cu zi consideră totuși drept o datorie de onoare a lor să ducă cuvîntul științei, culturii și artei în rîndul celor mai largi mase.La fel ca într-o adevărată universitate, cursurile celor 11 discipline de cultură generală se desfășoară după o programă metodic întocmită, astfel încît la capătul a 28—32 de lecții toți cei care le-au urmat cu atenție și continuitate să dobîndească o reprezentare cît mai largă și cunoștințe temeinice despre disciplina pe care au îndrăgit-o.Care sînt cele 11 discipline, amintite mai sus ? Vom transcrie aici lunga listă a lor. Deci, în domeniul științelor naturii, trei cicluri : Medicină — biologie, Astronomie — cosmonautică și Cuceririle științifice ale veacului nostru ; științele sociale sînt și ele larg reprezentate : Romînia socialistă. Geografia economică și politică a lumii, Pedagogie - psihologie, Știință și religie, Istoria diplomației și relații internaționale ; problemele artei sînt prezentate în alte trei cicluri: Literatura romînă și universală, Teatrul și Cinematografia.La cursurile de limbi străine, care ele singure numără aproximativ 1.600 de partici- panți, se predau lecții de rusă, engleză, franceză, spaniolă și germană, atît pentru începători cît și pentru avansați.Colectivul de conducere al Universității'-Pbpu'lare, care își desfășoară activitatea stib directa îndrumare' a Comitetului de Artă și Cultură al orașului București și a Consiliului Local al Sindicatelor a reușit să asigure poate lucrul cel mai de preț în activitatea acestui for de cultură de masă, anume — colaborarea unora dintre cei mai talentați și apre- ciați conferențiari: academicieni și cadre de învățămînt superior, cercetători științifici, pedagogi, artiști, regizori, critici de artă sau publiciști.Sprijinul lor în întocmirea tematicii diferitelor cicluri cît și participarea directă în expunerea lecțiilor au contribuit în mare măsură la realizarea unui nivel menit să asigure a- tît interesul unor cursanți cu o pregătire mai avansată cît și să stimuleze eforturile de înțelegere ale celorlalți. Odată tematica lecțiilor stabilită se pun în permanență probleme ca cele legate de o cît mai a- decvată prezentare a materialului lecțiilor, fie sub forma simpozioanelor, sau prin extinderea consultațiilor, fie și prin alegerea materialului ilustrativ (diafilme. filme, hărți, diagrame etc. etc.). Numai astfel, se știe, Va reuși pe deplin creșterea numărului de cursanți, sporirea interesului maselor largi pentru astfel de forme de însușire a culturii și realizarea unui contact cît mai I" nemijlocit între conferențiar și ascultători. Tematica interesantă a ciclurilor de cultură generală merită pe deplin a- ceste eforturi, pe care, de altfel, conducerea Universității Populare le depune zi cu zi. Chiar și o răsfoire sumară a programelor ne arată cît de bogată și variată este problematica expusă în fața a cîtor- va mii de ascultători.De pildă, ciclul „Romînia socialistă“ a prezentat problemele țării noastre ca stat so-

clalist, Bucureștiul, inima patriei, cetățile de foc Hunedoara și Reșița, centralele electrice din rețeaua noastră energetică, realizările arhitecturii noi, sau mesajul culturii romînești pe meridianele globului.Ciclul „Cuceririle științifice ale veacului -nostru“ a adus la cunoștința cursanților problemele filozofice ale științei și tehnicii contemporane, perspectivele legate de folosirea practică a plasmei, sau a izotopilor radioactivi, ce sînt cibernetica Și teoria informației, evoluția concepțiilor noastre asupra structurii materiei și altele. Interesant prin tematica sa este și ciclul „Pedagogie- psihologie“ care a abordat probleme pe cît de interesante pe atît de actuale, cum sînt: Gîn- direa și căile dezvoltării ei, Alegerea profesiei, „Al meu“ și „al nostru“, Frumosul în viață și artă etc. Ciclul Medi- cina-biologia, științe care a- trag un număr din ce în ce mai mare de entuziaști, numără printre problemele lui de mare interes teoretic și practic: evoluția organismelor, transformarea dirijată a vieții, de la instinct la reflexele condiționate. glandele endocrine și bolile lor.Deosebit de utilă s-a dovedit organizarea ciclului de lecții pe tema „Știința și religia“ care a reușit să dezbată o serie de chestiuni legate de cauzele aparițiilor credinței religioase, originea și esența sărbătorilor și ritualurilor, știința și religia despre structura Universului, originea vieții pe pă- mînt, originea omului, originea conștiinței și a fenomenelor psihice etc.Nu mai amintim de mulțimea de probleme interesante abordate în ciclul Astronomie- cosmonautică, Geografia economică și politică a lumii, Literatura romînă și universală și celelalte.Analiza activității desfășurate pînă acum de Universitatea Populară permite totuși să desprindem necesitatea organizării pe viitor a unor cicluri noi de lecții pe teme ca : Istoria universală, Istoria filozofiei, Realizări ale fizicii modeme, Matematica și viața, sau în scopul unei desfășurări mai ample a materialului expus, divizarea cîtorva cicluri actuale în cicluri separate cum ar fi: Literatura romînă, Literatura universală, Medicina, Biologia, Istoria diplomației, Probleme ale relațiilor ihter- naționale și altele.Ar merita, poate, maî multă atenție din partea organelor cinematografiei realizarea u- nul număr mai mare de diafilme și filme de popularizarea științei și documentare, a- propiate ca tematică cu programele analitice ale Universității Populare, date fiind posibilitățile din ce în ce mai largi de extindere a unei activități asemănătoare și în alte orașe ale țării. Aceste materiale ar constitui un ajutor deosebit de prețios pentru ilustrarea cît mai bună a lecțiilor sau prelegerilor.De asemenea, pare necesară intensificarea mijloacelor de propagandă menite să popularizeze cît mai larg universitățile populare, încît acestea să se bucure de un număr mare de participanți și de o frecvență cît mai regulată. Această formă nouă de apropiere a științei, culturii și artei de mase, care aduce o contribuție însemnată și la formarea unor sfere comune de preocupări la oameni de profiluri profesionale diferite, trebuie să stea și în atenția permanentă a organizațiilor U.T.M. care trebuie să mobilizeze cît mai mulți tineri spre cursurile U- niversîtății Populare.
TEOFIL ROL

întrecerea formațiilor

centre Galați acum celui
Pe scenele a 85 de comunale din regiunea s-a desfășurat pînă faza intercomunală ade-ai Vll-lea concurs al formațiilor artistice de amatori de la sate, la care s-au întîl- nit 950 de formații. Caracteristice pentru concurs sînt varietatea programelor pe baza valorificării mai largi a folclorului local și numărul mare al participanților în diferite formații.în perioada premergătoare concursului, aceste formații au prezentat peste 4 000 spectacole, la care au participat Circa 500 000 de spectatori.

(Agerpres)

Numeroși oameni ai muncii din regiunea Ploiești au placat în stațiuni balneoclimaterice pentru odihnă și tratament. Anul acesta, și-au petrecut concediile de odihnă ori și-au îngrijit sănătatea în stațiuni balneoclimaterice a- proape 10 000 de petroliști, mineri, metalurgiști, constructori, mecanizatori și alți oameni ai precum nari.Pesteși-au petrecut timpul liber în excursii organizate de filialele O.N.T. „Carpați”,. în stațiunile de odihnă din regiune, la cabanele din Munții Bucegi, în Capitală sau în alte localități din țară. Alți aproape 600 de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din întreprinderile industriale ale regiunii au fost în excursii peste hotare.

muncii din regiune, si numeroși pensio-14 000 de ploieștenl

(Agerpres)

Miercur, dimineața, șefilor de misiuni în R. P. Romînă, Palatul Pionierilor tală.
soțiile acreditați au vizitat din Capi-

Crucea Roșie a R. P. Romîne a trimis Crucii Roșii din Indonezia un ajutor constînd în medicamente pentru sinis- trații care au avut de suferit în urma erupției vulcanului Gunung Bali. Agung din insula

LUCRĂRI
»

romînească“

bil autorilor de sinteze, istorica? 
estetice.

Credem că o revizuire atentă a 
primej ediții ar duce la 
lipsurilor semnalate și 
Îmbunătățirea esențială 
într-o viitoare ediție.

G SBÎRCEA

eliminarea 
astfel la 

a lucrării

Clteva discuții mai largi despre 
opera romlnească au apărut in mai 
multe rînduri în diferite publicații, 
dar o privire sintetică asupra în
ceputurilor și evoluției ei în ulti
mele decenii nu a iost încercată 
pînă acum.

In două volume publicate de E- 
ditura Muzicală, Octavian L. Cos
ma completează această carență a 
muzicograliei noastre, arunclnd o 
privire retrospectivă asupra între
gii creații lirico-dramatice romî- 
nești de la apariția ei și pînă în 
zilele noastre.

Scopul pe care 11 urmărește lu
crarea „Opera romlnească“ este, 
în afară de acela de a prezenta șl 
lămuri pentru masele largi de citi
tori etapele evoluției genurilor 
dramatice romînești, și trezirea u- 
nui interes cit mai amplu în legă
tură cu muzica dramatică în țara 
noastră.

După primul volum care evocă 
cele dinții Începuturi creatoare și 
organizatorice, pînă la Brediceanu, 
Catargi, C. Dumitrescu, Dimitrie 
Cuclin ș.a., al doilea se ocupă de 
creația de operă și balet în peri
oada dintre cele două războaie șl 
de după Eliberare.

Tînărul muzicolog Octavian L. 
Cosma acordă pe dreptate cea mai 
măre atenție creației lirico-drama
tice autohtone din perioada de 
după Eliberarea țării. Efortul crea
tor a devenit, in anii puterii popu
lare, puternic și conștient în dome
niul teatrului muzical, lndreptîn- 
du-se spre căile reflectării noi, ve
ridice și concrete, a realității în 
dezvoltarea sa revoluționară.

Un catalog al creației muzical- 
dramatice romînești Încheie, în a- 
nexă, monografia, care surprinde 
fazele și problemele esențiale ale 
operei romînești. Din păcate însă 
lucrarea este plină de greșeli — 
de date sau redactare. Ele slnt pri
cinuite de timpul scurt în care mo
nografia a fost scrisă și desigur, 
de lipsa unei enciclopedii muzicale 
romînești. instrument indișpensa-

„Simfonia pînă 
la Beethoven“

Dirijor șl muzicolog de înaltă 
formație, Eugen Pricope s-a afir
mat în viața noastră muzicală nu 
numai ca un tălmăcitor de talent 
— la pupitrul dirijoral sau în te
meinice studii muzicologice — a 
unor mari valori artistice, clasice 
sau contemporane, ci și printr-o 
intensă activitate de popularizare 
a artei sunetelor în masele iubito
rilor muzicii.

După cunoscuta monografie 
„Beethoven“, Eugen Pricope a pus 
zilele acestea la dispoziția iubito
rilor muzicii, prin intermediul E- 
diturii Muzicale, o interesantă lu
crare despre evoluția și structura 
celui mai important dintre toata 
genurile muzicii.

După o amplă analiză a noțiunii 
de simfonie, a primelor începuturi 
ale acestui gen în perioada cînd 

muzica instrumentală dobîndise in
dependența față de cea vocală, au
torul îl poartă pe cititor printr-o 
amănunțită istorie a simfoniei de 
Ia lucrările lui Gabrielli si Sam- 
martini pină la Beethoven care 
prin „Eroica" sa „înfăptuiește im 
act artistic de semnificație revolu
ționară“.

Creionînd Istoria simfoniei, E.- 
Pricope nu se mărginește numai la 
o adunare de date, fapte, exempli
ficări, ci reușește — printr-un lim
baj pe deplin adecvat — să facă 
pe oricare cititor să înțeleagă mo
dul în care a fost zămislit, pas cu 
pas, genul în care marii compozi
tori ai ultimelor două veacuri vor 
turna simțămintele și gîndurile lor.

Primul volum din suita celor trei 
lucrări de sinteză pe care Eugen 
Pricope le va închina analizei e- 
voluției simfoniei de-a lungul 
veacurilor, reprezintă fără îndoială 
una dintre cele mai izbutite și u- 
tile apariții din cadrul colecției 
„Muzica pentru toți".

L SA VA

ÎValtrude Gnadt șl Janeta) 
Rettegi, pictorițe decoratoa-1 
re de la Fabrica de sticlă I 
(„Vitrometan" din Mediaș,) 

i realizează pe fiecare din o- ] 
( biectele executate adevăra- j 

te opere de artă. ) 
Foto : O. PLECAN jdenți ai Academiei R. P- Romine.superior și alți oameni de știință și cultură.Ședința a fost deschisă de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei. Acad. Vasile Mîrza a făcut o expunere despre activitatea din ultima vreme a filialei, iar acad. Cristofor Simionescu a prezentat principalele sarcini ce revin filiale, în lumina recentei sesiuni a Adunării generale a Academiei R.P.R.A fost ales apoi biroul filialei Iași a Academiei R. P. Romîne, din care fac parte acad. Cristofor Simionescu, președinte, prof. Petre Jitaru, membru corespondent al Academiei, secretar, academicienii Vasile Mîrza, Ion Enescu, Vasile Rășcanu, Octav Mayer și Mendel Haimovici, prof. Constantin Sandu-Ville și prof. Al. Dima, membri corespon-

Miercuri seara a părăsit Capitala delegația Uniunii ziariștilor din Iugoslavia, alcătuită din Mirko Ostovici, vicepreședinte al Uniunii ziariștilor din Iugoslavia, redacțor- șef al ziarului „Oslobodjenie”, și Liuben Apostolski, vicepreședinte al Uniunii ziariștilor din Macedonia, redactor la radio Skoplje, care a vizitat țara noastră timp de 10 zile, la invitația Uniunii ziariștilor din R. P- Romînă.
★Miercuri seara a sosit în Capitală, la invitația Comitetului de radiodifuziune și televiziune, o delegație a radiote- leviziunii din R. P. Ungară. Oaspeții, în frunte cu Istvan Tompe, președintele radiotele- viziunii ungare, au fost întîm- pinați, la aeroportul Băneasa, de Ion Pas, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune, precum și. de Jeno Kuti, ambasadorul R. P. Ungare

Ca- de- ro-

Plecarea în Elveția 
a unei delegații 

a Grupului național romîn 
din Uniunea 

interparlamentarăMiercurj seara a părăsit pitala plecînd în Elveția legația Grupului naționalmîn din Uniunea interparlamentară, care va participa la Laussane la reuniunile de primăvară ale Uniunii interparlamentare.Din delegație fac parte deputății Marii Adunări Naționale: Mihail Ralea, președintele Comitetului de conducere al grupului, Barbu Solomon, Stanciu Stoian și Traian Io- nașcu.
a Academiei avut loc șe-La R. P. dința conduceri dință au titulari și denți din mie,- R- P. Romîne, profesori universitari, cadre din institutele de învățămînt

de
★filiala Iași Romîne aconstituire a noiia filialei. La șe- participat membri membri localitate corespon- ai Acade-didactice (Agerpres)

Un nou produs al Fabricii de ulei
din

La Fabrica de ulei 
din Iași a 
curl nd în 
secția 

Aici

„Unirea” 
intrat de 
producție 
margarini.

de
o 

parte a uleiului este 
transformat in acizi 
grași, se solidifi
că și este folosit la 
fabricarea margarinei

lași: margarina
Acesta este al șaselea 
produs realizat de 
colectivul acestei noi 
fabrici. Sețția dispu
ne de utilaje moderne, 
care au permis auto
matizarea aproape tn 
întregime. In fiecare 
minut ea produce 
cite 70 de pachete de

margarini a âte 250 
gr fiecare Noul pro
dus al Fabricii de 

l ulei din Iași este a- 
preciat și solicitat in 
cantități tot mai mari 
de unitățile comerci-

în R- P- Romînă.
★continuarea turneului pe îl întreprind în țara violoncelista Annie și pianistul MichelIn care noastră, Laffra Perret din Elveția au susținut miercuri seara un recital în sala Filarmonicii de Stat „Oltenia” din Craiova.(Agerpres)(Agerpres)

Printr-o bună îngrijire și printr-o furajare rațională, muncitorii de la G.A.S. Orăștie, regiunea 
Hunedoara, au reușit să depășească prevederile planului pe trimestrul întîi cu privire Ia 
creșterea în greutate a animalelor. în fotografie : Îngrijitoarea fruntașă Salomeia Matiș în 

timpul programului de grajd, printre „protejații' ei.
Foto AGERPRES
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„Cupa Rs P« Romine“ la fotbal

Meciurile din cadrul „șaispre- 
zecimilor“ Cupei R. P. Romîne la 
fotbal, disputate miercuri, au fost 
marcate de mari surprize. Din cele 
14 echipe de divizia A partici
pante la această etapă, 6 —■ (Farul, 
Crișana, U.T.A., Steagul Roșu, 
Minerul Lupeni, Știința Cluj) au 
fost eliminate în întrecerea cu for
mațiile de categoria B.

Iată rezultatele tehnice : Meta
lul București — Petrolul Ploiești 
0—2 s I.M.U. Medgidia — Rapid 
București 0—3 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — C.S.M.S. Iași 0—3 . Pra
hova Ploiești — Farul Constanța 
1—0 ; A. S. Cugir — Minerul Lu
peni 4—2 ; Gaz Metan Mediaș — 
Steagul Roșu Brașov 2—1 ; Minerul

Baia Mare — Crișana Oradea 2—0i 
Știința Craiova —• U. T. Arad 
3—1 ; C.F.R. Roșiori — Dinamo 
București 1—3 ; C.S.M. Reșița — 
Știința Timișoara 0—2 ; Carpați 
Sinaia — Steaua 1—2 ; Știința 
Galați — Dinamo Bacău 0—3 ■ In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii — 
Arieșul Turda 1-—0 ; A.SM.D. Satu 
Mare — Știința Cluj 2—0 ; Dinamo 
Pitești — Progresul București 1—1 
(după prelungiri). Conform regu
lamentului, Progresul, care a jucat 
in deplasare, se califică mai de
parte. Echipa Siderurgistul Galați 
s-a calificat fără joc.

(Agerpres)

»Cupa F. R C." la ciclism

îmbunătățirea tehnologiei
de fabricațieotr

(Urmare din pag. I)procedeu de confecționare a miezurilor, prin utilizarea unei mașini de împușcat miezuri, a dus la sporirea productivității muncii cu peste 50 la sută.Multe condiții prescrise tn documentația tehnică pot fi îmbunătățite și pe seama procesului de elaborare a metalului necesar turnării. Si; în a- ceastă privință, rezultatele obținute în turnătoria noastră sînt grăitoare. In prezent, elaborarea fontei se face în cubilouri, după un nou procedeu (pus la punct de un colectiv din turnătoria noastră). Importanța metodei constă în aceea că, în condițiile îmbunătățirii calității fontei, se reduce consumul de cocs pe tona de metal lichid în medie cu 30 la sută. La nivelul producției noastre realizăm astfel, anual, o economie de circa 600 tone cocs. Tot pe linia introducerii tehnicii noi în turnătorii și a îmbunătățirii tehnologiei de fabricație, pe baza propunerilor făcute de tinerii Aurel Panait — topitor, Păun Pîrlog și Florea Stan- cu — turnători, elaborarea o- țelului se face în cuptoarele rotative. Au fost create, astfel, condiții practice ca și piesele din oțel să fie turnate prin conveer, ceea ce a dus la o creștere simțitoare a productivității muncii.Dezvoltarea continuă a industriei constructoare de mașini a pus și în fața noastră numeroase probleme noi, pe care a trebuit să le rezolvăm. In prezent, un colectiv studiază posibilitatea recuperării

bioxidului de carbon rezultat din gazele de ardere ale cu- biloului. Rezolvarea acestei probleme ne va permite să extindem uscarea miezurilor cu bioxid de carbon, de asemenea, oxidul de carbon, cu o, concentrație de peste 80 la sută din cărbuni inferiori, să-l putem folosi drept redu- cător în creuzetul cubilourilor și ca combustibil de ardere.Aș dori să mă refer la contribuția pe care o aduce tineretul la îmbunătățirea permanentă a tehnologiei de fabricație. Cum majoritatea turnătorilor sînt tineri, este și firesc ca majoritatea propunerilor pe care le primim în legătură cu perfecționarea continuă a procesului de producție să fie făcute de către aceștia. O parte dintre ei au fost deja amintiți în materialul de față- Desigur, alături de numele a- cestora se pot adăuga și multe altele. Prin eforturile lor, ale întregului colectiv, productivitatea muncii a sporit continuu. în luna martie, acest principal indicator de plan a fost depășit cu 4 la sută, ceea ce reprezintă de fapt o creștere de aproape 20 la sută față de media pe care o realizam în 1960, anul cînd au fost puse

tn funcțiune utilajele de care dispunem în prezent.Revenind la cele arătate pînă acum, trebuie subliniat că rezultatele obținute de colectivul nostru se datoresc și faptului că, an de an, tineretul nostru, toți muhcitorii, au fost antrenați tot mai activ la formele de îmbogățire a cunoștințelor profesionale. Organizația U.T.M. s-a ocupat cu mai multă grijă de perfecționarea profesională a tinerilor. Dovadă grăitoare în acest sens este și faptul că, în prezent, avem tot mai mulți tineri care acordă o atenție deosebită calității produselon care se ocupă îndeaproape de creșterea productivității muncii. Marin Mancu, Petre Tu- dose, Ion Mihalcea, Ilie Gică, Ștefania Savu, Maria Danciu, Constantin Marin sînt numai cîțiva dintre aceștia. Experiența uzinei noastre arată că prin introducerea tehnicii noi; a perfecționării continue a tehnologiei de fabricație se poate obține o înaltă productivitate a muncii, se pot realiza produse cu performanțe și caracteristici tehnice și economice superioare. Colectivul nostrul este hotărît să dezvolte pe mai departe experiența dovedită pînă acum.Cu toate forțele la însămînțări!
(Urmare din pag. I)

dăria noastră depune mult in
tere^ pentru îndeplinirea an
gajamentelor pe care și le-a 
luat.

Fiecare zi buna

Pe șoseaua Bucu
rești—Oltenița s-a- 
disputat ieri prima 
etapă a competiției 
cicliste de primăva
ră „Cupa F.R.C.”. 
La start s-au pre
zentat 46 de concu
renți din loturile 
reprezentative și de la diferite cluburi 
din Capitală. Dis
tanța redusă a eta
pei (80 km) nu a 
permit a detașare

concurenți,între
astfel că un pluton 
numeros și com
pact s-a angajat la 
sprintul final. Pri
mul a trecut linia 
de sosire dinamo- 
vistul Ion Cosma, 
urmat la o lungime 
de bicicletă de tî
nărul Nicolae Ciu- 
meti (Voința), Ga- 
briel Moiceanu, 
Dumitru Muntea- 
nu, Silviu Duță,

Paul Dulu etc., toți 
cu timpul de 2h 01’ 
27”.

Astăzi se desfă
șoară etapa a 
doua, contracrono- 
metrului individu
al, pe distanța de 
30 km. Plecarea, cu 
începere de la ora 
14, pe șoseaua 
București — Urzi- 
ceni.

(Agerpres)

Echipa de juniori 
a R, P. Romîne 

a plecat la turneul 
----- U.E.I.A. -----Miercuri di- mineața, a pă- iP WA răsit Capitala, plecînd cu avi- onul la Lon- dra, echipa se-K® lecționată de juniori a R. P. Romîne care va participa la cea de-a 16-a ediție a turneului de fotbal U.E.F.A. Au făcut deplasarea 16 jucători : Hajdu, Suciu, Lupesc«, Grăjdeanu, Filimon, 
Pleșa, Popa, Nagy, Co- 
dreanu, Mihăilescu, Don- 
ciu, Mănescu, Pavlovici, 
Sorin Avram, Mihăilă și 
Dumitriu. Antrenorii echipei sînt $t. Covaci și N. 
Dumitrescu.La turneu, după cum se știe, participă 16 echipe, împărțite în 4 grupe. E- chipa noastră face parte din grupa C, împreună cu echipele U.R.S.S., Angliei și Olandei. Primul meci al echipei noastre va avea loc sîmbătă cu U.R.S.S., luni echipa R.P.R. va juca cu Anglia, iar miercuri cu Olanda.

Șah

Pe seu

Din cauza Îmbolnă
virii marelui maestru 
Mihail Botvinnik, cea 
de-a 9-a partidă a me
ciului pentru titlul 
mondial de șah, pro
gramată miercuri, a 
iost amlnată pentru

slmbătă 13 aprilie. Re
amintim că scorul me
ciului, după opt parti
de, este de 4,5—3,5 în 
favoarea lui Tigran 
Petrosian.

W
Marele maestru ma

ghiar Lajos Portisch a 
ocupat primul loc In 
turneul internațional 
de șah de la Sarajevo, 
totalizînd 7 puncte din 
11 posibile. Pe locurile 
2-5, cu cite 6,5 
flecare, s-au 
marii maeștri 
ghin (U.R.S.S.), 
rfei ti Ivkav (luțfosla-

puncte 
clasat 
Sima- 
GllffO-

r t de lucru
via), Uhlmann (R. D. 
Germană).

Atletism
Slmbătă șl dumini

că, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, va 
avea loc concursul de 
primăvară rezervat a- 
tleților juniori. La a- 
cest concurs inaugural 
vor participa peste 300 
de atleți din Întreaga 
țară. Slmbătă întrece
rile au Ioc de la orele 
9 și 15, iar duminică 
cu începere de Ia o- 
rele 9.

Fotbal
Campionatul Ameri- 

cil centrale la fotbal 
s-a încheiat cu victo
ria selecționatei din 
Costa Rica. In ultimul 
meci al turneului, Cos
ta Rica a învins cu 
2—1 pe Honduras.

Polo pe apă
Vineri începe la 

Magdeburg (R. D. Ger
mană) un turneu Inter
național de polo pe 
apă cu participarea a 
6 formații din U.R.S.S., 
R. P. Ungară, Iugosla
via, R. P. Romînă șl 
R. D, Germană (două

•chipe). Taxa noastră 
va fi reprezentată de 
echipa Dinamo Bucu
rești. Jucătorii romîni 
au plecat la Magde
burg avînd în forma
ție printre alții pe Za- 
han, Grințescu, Kroner 
si Marinescu.

★
Turneul internațio

nal de polo pe apă de 
la Szolnok a iost cîș- 
tigat de echipa Parti
zan Belgrad cu 4 
puncte, care în ulti
mele două meciuri a 
învins cu 1—0 pe 
Dozsa Eger șl a termi
nat la egalitate : 2—2 
cu Dozsa Szolnok. Pe 
locurile 
s-au clasat
Budapesta și 
Szolnok cu 
puncte.

folosită din plin

Colectiviștii din Stîlpu au 
folosit intens o „fereastră” 
mai mare : două zile însorite 
împreună cu mecanizatorii, ei 
au ieșit din zori la lucru. In 
prima zi au însămînțat 20 de 
hectare cu orz de primăvară.

iar în cea de a două zi pină la 
prînz au terminat însămînța- tul mazării pe 20 de hectare. 
La brigada a doua, de exem
plu, tinerii au făcut o lucrare 
importantă. Au aplicat îngră
șăminte chimice pe parcelele 
cu grîu ieșite mai slab din 
iarnă. Tot în același timp doi 
dintre mecanizatorii din bri
gada condusă de Toma Bicrim 
au pregătit 15 hectare de te
ren, iar alți doi, în urma lor, 
au însămînțat sfeclă de zahăr 
pe suprafața pregătită. Tinerii 
colectiviști Gheorghe Cioc, Ion 
Ungureanu și alții, care au lu
crat pe semănători, precum și 
tinerii conductori de atelaje 
care i-au aprovizionat pe me
canizatori cu semințe, n-au 
precupețit nici un efort, con
tribuind din plin la urgentarea 
lucrărilor.

Acum continuă intens pre
gătirea terenului pentru însă- 
mînțarea porumbului.

următoare
Honved 

Dozsa 
cite 3

Box
Cu prilejul unei re

uniuni profesioniste 
de box desfășurate la 
Roma, campionul euro
pean al cat. semigrea, 
italianul Rinaldi, a ter
minat la egalitate cu 
americanul Bethea. Cu 
7 zile înainte, Bethea 
II învinsese prin k.o. 
In rundul i pe Franco 
de Piccoll, campion o- 
Umple.

a’ ft 0! *1 Fn a r a
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Deschis zilnic între orele 17— 19. Luni și marți închis.



Tratativele pentru dezarmare

de la Geneva
GENEVA 10 (Agerpres). — ta ședința din 10 aprilie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare care a avut loc sub președinția lui Stelle (S.U.A.), a fost examinat raportul pregătit de cei doi copreședinți cu privire la lucrările comitetului. Raportul va fi prezentat Comisiei O.N.U pentru dezarmare și Adunării Generale a O.N.U.După aceea au fost reluate dezbaterile în problema dezarmării generale și totale. Primul a luat cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne, G. MA- COVESCU.Delegația Republicii Populare Romîne, a spus el, nu și-a făcut niciodată iluzia că negocierea tratatului pentru dezarmare generală și totală va fi o muncă lipsită de greutăți, lipsită de eforturi, lipsită de responsabilități, dar niciodată nu a încetat să creadă că ne putem atinge scopul propus dacă toți cei prezenți aici, toate guvernele angajate în a- ceste tratative vor dovedi prin fapte și nu prin vorbe că luptă pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale.în proiectul său de tratat delegația sovietică a propus lichidarea — în prima etapă — a tuturor mijloacelor de transportare la țintă a armelor termonucleare, căreia i s-a adăugat amendamentul Gro- mîko. înfăptuirea acestei propuneri înseamnă practic eliminarea încă de la început, a pericolului declanșării războiului nuclear.Pe de altă parte, avem în fața noastră propunerea delegației americane care prevede pentru prima etapă o reducere cu 30 la sută a armamentelor, inclusiv a vehiculelor purtătoare de arme nucleare.Am avut ocazia în trecut să demonstrez că o asemenea reducere nu ar salva omenirea de primejdia nucleară. Acest lucru a fost demonstrat și de alte delegații.Delegația americană nu a ținut seama de argumentele aduse, nu le-a cercetat cu toată temeinicia, ci a avut o atitudine de ignorare și respingere.Pentru a demonstra din nou lipsa de realism și pericolul abordării graduale a reducerii armamentelor, așa cum este ea propusă în „schița“ americană privitoare la dezarmare, G. Macovescu a citat o serie de date concrete — din surse americane — privind înarmarea S.U.A.Vorbitorul a arătat, bazîn- du-se pe cifre oficiale americane, că propunerea S.U.A. de reducere în prima etapă cu 30 la sută a vehiculelor transportoare de arme nucleare, nu ar reduce practic cu nimic pericolul dezlănțuirii unui război nuclear.Propunerea S.U.A., a spus

delegatul romîn, nu este conformă cu cerința arzătoare a popoarelor lumii de a înlătura cît mai curînd cu putință pericolul războiului nuclear ; ea ar însemna menținerea și perpetuarea pericolului nuclear.S-a spus că planul sovietic — a continuat șeful delegației romîne — constituie un apel la emoțiile populare. Dacă planul sovietic corespunde — cum în fapt corespunde pe deplin — năzuințelor popoarelor, de pace și de liniște, a- ceasta nu dovedește decît că propunerile sovietice corespund necesităților momentului.In continuare, G. Macovescu a subliniat că, nu numai țările socialiste, dar toate popoarele sînt în favoarea ideii de a
Cuvîniarea 

reprezentantului 
R. P. Romîne

curma primejdia izbucnirii unui război nuclear, cît mai repede cu putință. Aceasta este un fapt bine stabilit.Delegația Republicii Populare Romîne, a spus vorbitorul în încheiere, socotește că există posibilități de negociere a acestei grele probleme care pare a fi piatra de încercare a tratativelor privind etapa I a procesului de dezarmare generală și totală.Datoria fiecărei părți este să țină seama de interesul ei, de interesul general și de interesul celeilalte părți. Este rîn- dul delegației Statelor Unite să facă pasul următor, dar înainte și nu înapoi. Toți membrii acestui comitet au datoria să contribuie la învingerea greutăților, la împingerea negocierilor înainte.Delegația romînă este gata să asculte, să analizeze și să discute orice propunere și dacă va ajunge la concluzia că ea este în folosul dezarmării, o va susține, după cum va combate tot ce ne împinge spre nerealizarea scopului nostru principal: încheierea tratatului de dezarmare generală și totală.Reprezentantul R. P. Bulgaria, M. Tarabanov, referin- du-se la prima etapă a planu-

lui de dezarmare a sprijinit întrutotul propunerile sovietice în această problemă.Reprezentanții S.U.A. și Italiei au făcut scurte observații neesențiale.Reprezentantul Uniunii Sovietice, S. K. Țarapkin, a relevat că cuvîntarea rostită de delegatul american la 3 aprilie este caracteristică pentru modul în care abordează Statele Unite problema dezarmării.Această cuvîntare a demonstrat că S.U.A. sînt departe de a păși pe calea dezarmări) și nu văd în tratativele din comitet decît un mijloc pentru înfăptuirea scopurilor lor politice și militare, a spus în continuare Țarapkin.Reprezentanții puterilor occidentale au pus tot felul de întrebări artificiale, s-au legat de mărunțișuri, au făcut obstrucție determinînd comitetul să lucreze zadarnic. In focul polemicii împotriva propunerii sovietice, reprezentanții puterilor occidentale au formulat încă un argument. Sensul acestuia se reduce la faptul că propunerea U.R.S.S. privind lichidarea mijloacelor de transportare a armei nucleare prevede un control prea mare și prea larg, pe care puterile occidentale ar vrea să-l evite. Opunîndu-se controlului larg propus de Uniunea Sovietică, control care să cuprindă rachetele care rămîn, puterile occidentale confirmă în același timp că ele nu numai că nu vor dezarmarea dar nici un control internațional, dacă acesta este legat de măsuri reale de dezarmare.La sfîrșitul ședinței, comitetul a analizat propunerea S.U.A. privind o întrerupere de lungă durată a lucrărilor comitetului. Numeroși partici- panți la lucrările comitetului și ziariști au considerat propunerea americană ca o manevră îndreptată împotriva activității acestuia. Delegația sovietică a declarat că este împotriva unei întreruperi de lungă durată și că este gata să continue lucrările. Un punct de vedere similar a fost exprimat de reprezentanții R.A.U. și Nigeriei. Participan- ții la tratative au hotărît suspendarea lucrărilor comitetului pe termen de o săptămînă.

Ședința reprezentanților 
permanenți ai N. A. T. O.

Prezențe rominești peste hotare
LISABONA — Postul de 

radio Emissora Nacional din 
Lisabona, a prezentat recent 
pentru prima oară în Portu
galia piesa „O scrisoare pier
dută" de I. L. Caragiale, în in
terpretarea unui colectiv de 
actori îndrumați de profeso
rul portughez Enrico Lisboa 
Filho de la Secția de literatură 
dramatică a Conservatorului 
Național din Lisabona.

j*
DJAKARTA 10 (Agerpres). 

— La 8 aprilie a avut loc la 
Djakarta deschiderea expozi
ției „Materiale didactice din 
R.P.R.“.

Expoziția a fost deschisă de 
Supardo, adjunct al ministru
lui învățămîntului de bază și 
culturii.

Au vorbit cu acest prilej 
Idris, șeful departamentului 
de învățămînt al capitalei In
doneziei și P. Silard, ambasa
dorul R.P.R. la Djakarta^

La vernisaj au participat 
Heng Ngatung, 
torul Djakartei.
președinte al C.C. al P.C. din 
Indonezia, Verdojo, președin
tele Partidului partindo, mem
bri ai parlamentului, funcțio
nari superiori din Ministerul 
învățământului de bază și al 
Culturii șt din Ministerul A- 
facerilor Externe, profesori, 
oameni de cultură, ziariști.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în Indonezia, precum și mem
bri ai Ambasadei R.P.R. la 
Djakarta.

viceguverna- 
D. N. Aidit,

'ir.BERLIN 10 (Agerpres). —> în sala Conservatorului din Berlinul occidental a avut loc recent un recital de arii din opere prezentat de Ion Dacian. Artistul romîn a interpretat arii din operele Nunta lui Figaro, Evghenii Oneghin, Cavaleria Rusticană și Traviata,
*

viu criticate în Camera Comunelor
LONDRA. — O serie de 

parlamentari laburiști au pro
testat, la 9 aprilie, în Camera 
Comunelor, împotriva cheltu
ielilor uriașe ale guvernului 
englez pentru înarmare.

Deputatul Allaun a declarat 
că cheltuielile pentru înarma
re se află în flagrantă dispro
porție cu veniturile țării și nu 
dau posibilitate să se facă 
cheltuieli suplimentare în do
meniul social. El a subliniat 
că, atunci cînd submarinele 
înzestrate cu racheta „Pola
ris” vor intra în țară, Anglia 
va cheltui anual 2 miliarde 
de lire sterline pentru sco
puri militare. Intr-o aseme
nea situație, nu se vor putea 
soluționa problemele economi
ce ale țării. Cînd secretarul 
financiar al Ministerului de 
Finanțe, Burber, a declarat că 
în prezent cheltuielile guver
nului pentru înarmare sînt 
mai reduse decît în anii pre
cedenti, laburistul Fernyhough 
l-a întrerupt, declarînd că, cu 
cîțiva ani în urmă, guvernul 
a început să înfăptuiască pro
gramul de înarmare, evaluat 
la suma de 4 700 milioane de 
lire sterline, care, după cum 
s-a promis, va crea pentru

țară „o securitate absolută". 
Fernyhough a subliniat că, 
în ciuda faptului că guver
nul a cheltuit de atunci de 
cinci ori mai mult, securitatea 
Angliei nu s-a întărit prin a- 
ceasta.

'ir.

LONDRA, — La 9 aprilie Ia 
Londra a fost publicat sub formă 
de „Carte albă" acordul semnat la 
7 aprilie la Washington, care pre
vede cumpărarea de către Anglia 
a unui număr de rachete america
ne „Polaris". Această „Carte alba" 
coniirmă încă o dată faptul Înde
obște cunoscut că tendinfa Angliei 
de a-și asigura așa-numitul „mij
loc nuclear independent de intimi
dare" o va costa foarte scump. 
După cum reiese din această „Car
te albă", Anglia va trebui să plă
tească nu numai costul rachetelor 
„Polaris“, impus ei de acordul de 
Ia Nassau, ci și o parte considera
bilă a cheltuielilor americane su
plimentare legate de construirea a- 
cestor rachete. Astfel, în afară de 
preful stabilit al rachetelor „Pola
ris“, Anglia trebuie să plătească 
încă 5 la sută din cheltuielile 
S.U.A. legate de construirea și ex
perimentarea noilor tipuri ale a- 
cestei rachete. Americanii vor li
vra rachetele „Polaris“ iară focoa
se nucleare. Acestea vor fi produ
se în Anglia și costul lor va fi, de 
asemenea, foarte ridicat.

nu știau sa scrie și sa citească.Pe de altă parte, el s-a referit la problema șomajului în rîndurile tineretului. Potrivit declarațiilor lui Wirtz, în rîndurile tinerilor albi între 14 și 19 ani procentul de șomeri a crescut de la șase la sută în 1952 la 12 la sută în 1962. în rîndurile tinerilor de culoare, procentajul șomerilor este mult mai mare. El a crescut de la șase la sută în 1952 la 21 la sută în 1962.Ministrul muncii al S.U.A. a menționat, de asemenea, că numărul tinerilor calificați crește foarte încet în timp ce numărul locurilor de muncă pentru muncitori necalificați se restrînge continuu.

plan va fi prezentat în mod oficial la sesiunea N.A.T.O. care va avea loc la Ottawa în luna mai.Noul plan nu se deosebește în esență de primejdiosul plan american de răspîndire a armelor nucleare și de înarmare a Bundeswehrului cu armament de acest fel. Singura deosebire constă în faptul că fiecare țară participantă la comandamentul nuclear coordonat își va păstra propria sa forță nucleară.

PARIS 10 (Agerpres). — La ședința săptămînală de miercuri a reprezentanților permanenți ai N.A.T.O. la Paris au participat și cinci miniștri ăi afacerilor externe și anume Couve de Murville (Franța), Dean Rusk (S.U.A.), lordul Home (Marea Britanie), Piccioni (Italia) și Schroeder (R.F.G.).Secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a ținut o amplă cuvîntare în care a făcut o trecere în revistă a situației internaționale și a expus problemele actuale ale N.A.T.O. După cum relatează corespondentul din Paris al agenției Associated Press, din surse autorizate s-a făcut cunoscut că cu prilejul întrevederilor recente dintre președintele de Gaulle și Dean Rusk și dintre Couve de Murville și Rusk s-a căzut de acord asupra unei propuneri de creare a unei „forțe nucleare interaliate“, la care va colabora și Franța. După cum au declarat aceste surse, Franța nu este nici a- cum de acord cu crearea unei forțe nucleare multilaterale a N.A.T.O. cu echipaje internaționale. Ea este însă de acord cu „o reorganizare sau regrupare a contingentelor naționale existente“. Corespondentul american relatează că nouldin Venezuela
de Fliöcrorc Națională

în problema creării nucleare multilate- pactului atlantic, relatărilor agenției Merchant a sosit în

După sesiunea Consiliului S.E.A.T.O.

Comunicatul Frontului

LONDRA’ — Livingston Merchant trimisul special al președintelui Kennedy din Europa occidentală își reia discuțiile cu aliații vest-euro- peni din N.A.T.O. a. Statelor Unite „forțelor rale’’ ale Potrivit Reuter, capitala Angliei unde rămîne cîteva zile pentru a participa la o serie de întrevederi, după care diplomatul american va vizita capitalele Olandei, Greciei și Turciei, cu misiunea de a încerca să determine guvernele acestor țări să sprijine planul de creare a așa-ziselor „forțe nucleare multilaterale1' ale N.A.T.O.

PE SCURT»
Nota guvernului sovietic 

adresată guvernului 
britanic

CARACAS. — După cum trans
mite agenția Prensa Latina Comi
tetul executiv al Frontului de eli
berare națională din Venezuela 
(F.L.N.) a dat publicității la 10 
aprilie un comunicat în care sub
liniază că în prezent la Caracas se 
desfășoară prima conferință națio
nală a F.L.N. avînd pe ordinea de 
zi elaborarea programului de ac
țiune și lărgirea organelor de con
ducere ale Frontului. In comunicat 
se arată, printre altele, că Fron
tul de eliberare națională din Ve
nezuela se pronunță în favoarea 
independenței naționale, libertății 
și unei vieți democratice, a inte
grității bogățiilor naționale și a 
instaurării unui guvern revoluțio
nar, naționalist și popular. Comu
nicatul relevă în continuare că 
F.L.N., este deschis militanților de 
toate tendințele ideologice, uniți 
prin sentimentele lor patriotice, 
civililor și militarilor care se îm
potrivesc actualului regim din țară. 
F.L.N. se pronunță în favoarea
nei uniuni a claselor exploatate cu 
alte clase și sectoare interesate în 
eliberarea națională. Frontul 
eliberare din Venezuela, continuă 
comunicatul, își propune să lupto 
împotriva dominației monopoluri
lor nord-americane.

După ce anunță că în acest scop 
au fost create forțele armate de 
eliberare națională, comunicatul 
relevă că s-a hotărît editarea zia
rului „El Patriota", ca organ cen
tral de presă al F.L.N.

PARIS. — în capitala Fran
ței a fost dat publicității co
municatul sesiunii Consiliului 
ministerial al S.E.A.T.O. care 
a durat trei zile. Conținutul 
acestui document reflectă pre
ocuparea miniștrilor de exter
ne ai țărilor membre de a 
pune ia punct mijloace pen
tru lupta împotriva mișcă
rii de eliberare națională pe 
continentul asiatic. Accen
tul pus pe reprimarea acțiu
nii maselor populare nu nu
mai din țările asiatice membre 
ale S.E.A.T.O., dar și din alte 
țări din această regiune a lu
mii, a fost consemnată în co
municatul final în felul urmă
tor : „Consiliul a înregistrat cu
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Fixarea datei alegerilor ] 
din Argentina

Aspect de la o recentă demonstra/ie organizată de partizanii 
păcii din Japonia în fața bazei militare americane din Itotsu- 
ka. Pe pancartele purtate de demonstranți scrie: „Sîntem 
împotriva bazelor militare ale S.U.A. pe pămîntul japonez'

Polo ; JAP AN PRESS-TOKIO

satisfacție faptul că consilierii 
militari și Biroul permanent 
pentru studii militare au pus 
la punct un plan de acțiune 
militară în lumina condițiilor 
schimbate și situațiilor previ
zibile“.

Preocuparea agresivă a par- 
ticipanților la S.E.A.T.O. reie
se din referirile la situația din 
Vietnamul de sud și din Laos, 
deși acestor țări le este inter
zisă prin acordurile de la Ge
neva din 1954 participarea la 
alianțe militare. Aceste 
feriri vădesc intenția 
S.E.A.T.O. să-și „extindă“ 
tivitatea amesteeîndu-se
treburile interne ale Vietna
mului de sud.

MOSCOVA. — La Moscova 
a fost dată publicității nota 
guvernului sovietic adresată 
guvernului Marii Britanii în 
legătură cu acțiunile provoca
toare ale autorităților sud- 
vietnameze la granița Cam- 
bodgiei.

Guvernul sovietic a propus 
ca cei doi președinți (sovietic 
și englez) să trimită autorită
ților Vietnamului de sud o 
scrisoare prin care să-i ceară 
cu hotărîre „să interzică ac
țiunile provocatoare la grani
ța cu Cambodgia“. Guvernul 
U.R.S.S. și-a exprimat speran
ța că guvernul Marii Britanii 
„va condamna acțiunile agre
sive ale Vietnamului de sud 
împotriva Cambodgiei neutre“.

noul stat federal va fi alcătuit din trei regiuni; egipteană, irakiană și siriană. Statul va avea o singură capitală — Cairo, un singur steag și o singură cetățenie.
Succese ale partidelor 
de stìnga în alegerile 

din Chile

negalului la Naiiunile Unite, 
Abdou Ciss, a cerut oficial, în nu
mele guvernului Senegalului, con
vocarea unei ședințe urgente a 
Consiliului de Securitate pentru a 
examina acțiunile provocatoare ale 
avioanelor portugheze Împotriva 
Senegalului. Avioane portugheze 
cu baza pe teritoriul coloniei Gui
neea portugheză, au violat de ne
numărate ori spajiul aerian al Se
negalului.

Tratativele dintre 
R.A.U., Irak și Siria

reca 
ac- 
în

CAIRO — După cum anunță agenția Reuter, postul de radio Cairo a transmis la 10 aprilie știrea că în urma tratativelor tripartite care au a- vut loc la Cairo, Republica A- rabă Unită, Irakul și Siria au hotărît să creeze un stat federal.Aii Sabri, președintele Consiliului Executiv al R.A.U., se spune în știre, a declarat că

SANTIAGO DE CHILE. — După 
cum s-a maj anunțat, duminică au 
avut loc in Chile alegeri pentru 
consiliile municipale. Agenția U- 
nited Press Internațional anunță 
următoarele rezultate : Partidul 
creștin democratic (partid care s-a 
prezentat singur în alegeri) — 305 
locuri, partidul radical (de guver- 
nămînt) -— 411, partidul liberal 
(face parte din coaliția guverna
mentală) — 288, Partidul conserva
tor (tot din coaliția guvernamen
tală) — 217. Partidul comunist a 
obținut 114 locuri, iar partidul so
cialist — 141 de locuri.

Agenția U.P.I. nu menționează 
numărul de locuri obținute de alte 
trei partide care fac parte, împre
ună cu partidul comunist și socia
list, din Frontul revoluționar de 
acțiune populară. Totuși, făcînd o 
apreciere generală asupra alegeri
lor de duminică, agenția citată re
levă că „partidele de stînga au în
registrat un cîștig procentual în a- 
legerile de duminică în compara
ție cu cele din 1960“.

• ATENA. — După cum relatează ziarul „To Vima”, potrivit datelor publicate de sindicatele din Grecia prețurile la principalele produse alimentare țară cu rație cu au crescut în această60 la sută în compa- anul 1955.
— Presa occidentală

Arbeiter
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libere. Cea-a aaia a- » porului, î Argentina | anaifabetl/nai, ua „uaia alegerilor «putea fi schimbată decît I-rea partidelor politice”. ■

BUENOS AIRES. — Agenția France Presse anunță că generalul Enrique Rauch a fost numit oficial ministru al Afacerilor Interne al Argentinei. Pînă acum două săptă- mîni, funcția de ministru al Afacerilor Interne a fost ocupată de Rodolfo Martinez, autorul planului guvernamental care acordă peroniștilor dreptul de a participa la alegeri, pian împotriva căruia a fost dezlănțuită recenta rebeliune a militarilor ultrareacționari din Argentina.După încheierea unui consiliu al cabinetului de miniștri, Rauch a confirmat că data a- legerilor generale în .. rămîne 23 iunie 1963. K1 a menționat că „data alegerilor nu va r ' ____la cererea partidelor politice”".

ecenla lovitură mi
litară de stat din 
Guatemala, dede
subturile și scopu
rile ei, au atras a- 
tenția comentatori
lor diferitelor or

gane de presă din Occident. în 
legătură cu aceasta ziarul aus
triac „ARBEITER ZEITUNG” a 
scris următoarele :

„Puciul militar din Guatemala 
seamănă cu una dintre revolu
țiile de operetă din America La
tină care, încă în urmă Cu 50 de 
ani, au provocat ilaritate în res
tul lumii. Un dictator, președin
tele Ydigoras Fuentes, este răs
turnat. Următorul dictator, colo
nelul Enrique Peralta, preia con
ducerea. Primul, cu un grup de 
ofițeri și cu focuri de armă sim
bolice, pleacă in exil și se com
pară patetic cu Napoleon la Sfîn- 
ta Elena. Poporul este încăodată

! să participe la alegeri 
------- Cea mai mare parte a po
porului, îndeosebi cei 80 la sută 

fi și cei 65 la sută țărani 
indieni nu sînt consultați. Numai 
că omenirea nu mai rîde în pre
zent.

Guatemala — scrie ziarul în 
continuare — are multe asemă
nări cu Cuba (dinaintea revolu
ției cubane n.r.). în primul rîml 
prin investițiile marelui mono
pol nord-american „United Fruit 
Company" care, în 1904, și-a a- 
sigurat, prin intermediul unui 
contract pe 99 de ani, controlul 
asupra economiei țării. Apoi, e- 
xistența în această țară a unei

agriculturi învechite și primitive 
controlată de latifundiari.

Ideile cu privire la necesitatea 
unor schimbări au venit din par
tea președinților Arevalo și Ar- 
benz. Ambii au încercat, la sjîr- 
șitul deceniului al patrulea și în
ceputul deceniului al cincilea, să 
transforme Guatemala într-o de
mocrație modernă. Ei s-au lovit 
insă de interesele moșierilor feu
dali și ale lui „United Fruit 
Company". Poate că Guatemala 
ar fi fost prima țară latino-ame-

ricana care să fi realizat acest 
lucru. Dar, beneficiind de un pu
ternic sprijin din partea preșe
dintelui Eisenhower, la 18 iunie 
1954, colonelul Armas, în frun
tea a 5 000 de exilați guatema
lezi, a trecut granița țării venind 
din Honduras și cu sprijinul a- 
viației l-a răsturnat pe Jacobo 
Arbenz. Trei ani mai 
mas a plătit apărarea

tîrziu, Ar- 
intereselor

un glonteamericane trăgîhdu-și 
de revolver în cap. Urmașul lui 
a fost Fuentes.

Făcînd o prezentare a preșe
dintelui guatemalez care a fost 
răsturnat de la putere, „ARBEI
TER ZEITUNG" scrie : „Fuentes 
este un radical de dreapta. El a 
folosit din plin metodele poliție
nești pentru a-și menține postul. 
Intre timp, în rîndurile poporu
lui, studenții au atras în favoa
rea ideilor de stìnga pe profeto-

I 
unei lovituri de stat I 

făcut același | 

fost a- I 
tediatele |

I

• COPENHAGA. — După cum anunță agenția France Press, ministrul de război al Danemarcei, Victor Gram, a declarat că submarinele nucleare ale N.A.T.O. înzestrate cu rachete „Polaris“ nu pot fi plasate în regiunea mării Baltice fără consimțămîntul Danemarcei, iar guvernul danez v.a obiecta împotriva acestei acțiuni.

BONN.
relatat despre reacțiile nefavora
bile trezite în cercurile politice 
vest-germane de o declarație a 
cancelarului Adenauer, apărută în 
numărul de săptămîna aceasta al 
periodicului „Quick" și în care 
șeful guvernului federal revenea 
din nou asupra promisiunii sale 
de a se retrage din viața politică 
anul acesta. In urma criticilor care 
i-au fost aduse chiar de reprezen
tanți ai partidelor guvernamentale, 
miercuri seara Adenauer a apărut 
într-un interviu televizat la Bonn, 
în care și-a luat angajamentul să 
se retragă din postul de cancelar 
„toamna aceasta“, ,,în octombrie 
sau în noiembrie". In interviul său, 
Adenauer a susținut însă politica 
rigidă pe care a aplicat-o pînă 
acum în postul de cancelar, reluînd 
declarațiile cu privire la menține
rea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Noi recunoașteri 
in legătură cu înarmarea 

atomică 
a Bundeswehrului

rit lor și o parte a ofițerilor, 
concepțiile, acestora avînd. o pu
ternică influență în țară. La a- 
Icgerile din 1958 Fuentes nu a 
mai obținut majoritatea. Atunci 
el a aranjat să fie pur fi simplu 
instalat la putere de parlament. 
Rezultatele alegerilor următoare, 
din decembrie 1961, au fost fal
sificate. Fuentes a asigurat par
tidului său două treimi din vo-

sături. 'Acum, în 1963, urmau 
aibă loc din nou alegeri.

încă în 1960 Fuentes a zădăr
nicit o lovitură de stat. Preșe
dintele, cunoscut pentru fantezia 
sa, a Știut să facă în așa fel în- 
cît să nu se amintească despre 
starea de nesiguranță care dom
nea în armată și universități. El 
a aruncat vina răscoalei asupra 
lui... Fidel Castro și a declarat 
Cubei aproape război pe față. 
Prin aceasta el a făcut o bună 
impresie americanilor. După noua 
încercare de răsturnare din no-

iembrie 1962 el a j 
lucru.

Mulți observatori au j 
lunci de părere că președintei: 
a fost salvat de mînia ofițerilor 
săi numai de ministrul lui de 
război, colonelul Enrique Peral
ta. care i-a rămas credincios. 
Pentru orice eventualitate, încă 
din aprilie 1962, cînd poliția a 
ucis trei studenți, Fuentes a for
mat un guvern alcătuit numai 
din militari. Dar în ciuda aces
tor măsuri în ultima vreme apă
ruseră semne că Fuentes nu se 
va mai putea menține la putere 
prin intermediul unor manevre 
electorale. El devenise tot mai 
nepopular în rîndurile cetățeni
lor țării sale.

Acum, a fost aranjată, după 
cum se spune, o revoluție „în fa
milie'. Toate semnele lasă să se 
întrevadă că Fuentes nu a fost 
nepregătit atunci cînd puciul a 
fost declanșat. El a avut grijă 
să-i trimită mai înainte pe mem
brii familiei sale în exil. Colone
lul Peralta a anulat alegerile și 
a suspendat „temporar“ constitu
ția. El speră prin aceasta să li
niștească, dacă va fi posibil așa 
ceva, spiritele încărcate din 
țară.

Zanzibarul pe calea 
cuceririi independențeiLONDRA. — Sub presiunea mișcării de eliberare guvernul englez a fost nevoit să accepte acordarea autonomiei interne Zanzibarului. Ministrul Coloniilor al Angliei, Duncan San- dys, a anunțat la 9 aprilie în Camera Comunelor că Zanzi- l i se va acorda autonomie internă în cursul verii a- cestui an. Două săptămîni după acordarea autonomiei vor avea loc alegeri în vederea desemnării unui nou parlament.Acordarea autonomiei interne reprezintă un important pas pe calea cuceririi independenței. Aceasta nu reprezintă însă satisfacerea revendicărilor populației Zanzibarului care cere independență imediată și înlăturarea definitivă a jugului colonial britanic.
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Senegalul a cerut 
convocarea Consiliului 

de Securitate

NEW YORK. — Agenția U.P.I. 
anunță că la 10 aprilie reprezen
tantul ad-interim al delegației Se-REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii’

BONN — Intr-o convorbire cu un corespondent al ziarului „Die "Welt”, generalul locotenent Zerbel, inspectorul general al trupelor terestre ale Bundeswehrului, a declarat că accelerarea înarmării cu armament clasic nu înseamnă renunțarea la înarmarea atomică a Bundeswehrului.Zerbel a declarat de asemenea că organizarea diviziilor și brigăzior vest-germane astfel concepută îneît ele acționa atît într-un război sic, cît și într-un războimic. „In principiu trebuie să fim dotați cu același armament ca și aliații noștri din N.A.T.O.”.încă de pe acum fiecare divizie a Bundeswehrului are în dotarea sa 4—6 instalații pentru lansarea rachetelor „Ho- nest John”. în scurt timp corpurile de armată vor fi dotate cu rachete „Sergeant”. în afară de aceasta, este prevăzută instalarea unităților cu armament atomic Davy Croc- ket” de calibru mic.

este pot cla- ato-


