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Muncitorii și tehnicienii din între
prinderea noastră desfășoară o însu
flețită întrecere pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
1962. Alături de îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor — care 
constituie obiectivul principal al în
trecerii — reducerea consumului 
șpecific de materii prime și mate
riale constituie o preocupare de 
tiază a întregului colectiv.

După cum se știe, în întreprinde
rile textile aproape 70 la sută din 
prețul de cost reprezintă ma
teria primă și materialele auxi
liare. E normal, deci, ca atenția 
noastră să se în
drepte spre o mai 
judicioasă gospo
dărire a acestora.

Anul trecut, co
lectivul întreprin
derii noastre' a e- 
conomisit, față de 
consumul specific ''i|||||||j!!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||^ latură ..pentru fie- 
planificat, peste

Din experienfa textiliștilor 
de la uzinele „7 Noiembrie 

din Capitală

fecțiunilor de la mașini care gene
rează cupoane — am reușit să ne 
încadrăm în procentul stabilit de 
cupoane, fîșii și capete, deși norma
tivul admis este acum mai mic.

Un rol important în folosirea 
mai rațională a materiei prime 
are stabilirea de norme interne .. 
fiecare fază de operații. în filatură 
și țesătorie s-au făcut sondaje pe
riodice pentru determinarea produc
ției și a cantității de deșeuri rezul
tate, stabilindu-se cele mai avanta
joase reglări ale utilajului, precum 
și generalizarea mînuirilor celor mai 
corecte ale muncitorilor de la ma

șini. S-a ajuns 
astfel ca în țesă
torie să avem 
normate consu
muri pentru a- 
proape fiecare fa
ză de fabricație 

• .în'parte, iar ,în fi-

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

Furnaliștil de la 
Uzinele „Victo
ria" din Călan 
au îndeplinit pla
nul trimestrial

de producție cu o săptămînă și jumătate 
înainte de termen.

Obținerea acestui succes se datorește 
în cea mal mare parte sporirii continue 
a productivității agregatelor. Ca urmare 
a ridicării temperaturii aerului insuflat 
în furnal, a scurtării timpului de repa
rație și respectării graficului de descăr
care șl turnare a fontei, între 1 ianuarie 
și 26 martie indicele de utilizare a furna
lelor a crescut cu 13,2 la sută, față de 
realizările primului trimestru al anului 
trecut. Succese de seamă s-au obținut și 
pe linia îmbunătățirii calității, procen
tul de fontă declasată fiind redus la 
jumătate față de normele admise.

în întrecerea cu ceilalți furnaliștl din 
țară pentru realizarea unei producții spo
rite de fontă și de calitate cît mai bună, 
furnailștii de la Călan au obținut astfel 
realizări valoroase.

ION URZICĂ 
este șef de e- 
chipă la G.A.C. 
„Unirea”, sa
tul HăneștI, ra
ionul Săveni, 
regiunea Su
ceava. Datori
tă exemplului 
personal pe ca
re l-a dat In 
muncă, toți cei 
46 colectiviști 
din echipa sa 
au lucrat cu 
tragere de ini
mă, obținind 
in medie de 
pe cele 27 ha 
teren, pe care 
le-a avut echi
pa în pri
mire, peste 
3.300 kg po
rumb boabe 
la ha.

CĂRĂBUȘ VA
SILE, brigadier 
de cîmp la 
G.A.C. „Drum 
nou’’ din satul 
NegrenI, raio
nul Săveni, re
giunea Sucea
va. Gospodă
ria colectivă de 
aici a obținut 
anul trecut re
zultate bune. 
Brigada condu
să de tov. Că
răbuș a obți
nut in plus 
peste media pe 
gospodărie 400 
kg la porumb, 
500 kg la griu 
și 5.000 kg la 
sfecla de za-

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

planificat,
26.000 kg fire, 10.0Q0 kg .bumbac- 
puf, 8.820 kg amidon și alte mate
riale. Prin aceste realizări — deși 
importante — noi nu am epuizat 
toate posibilitățile de care dispunem 
în acest domeniu. Mai avem încă 
rezerve importante în ce privește 
reducerea consumurilor specifice.

Folosirea bumbacului-puf în a- 
mestecuri cît mai raționale e o cale 
importantă de reducere a deșeuri
lor în filatură și, în același timp, 
de obținere a unor fire de calitate 
superioară. Cum reușim să micșo
răm procentul de deșeuri? Labora
torul întreprinderii analizează di
versele loturi de bumbac, înainte de 
a intra în procesul de producție, ale- 
gîndu-se pentru același amestec 
btimbacuri cu caracteristici cît mai 

’apropiate. Micșorarea cantității de 
deșeuri și îmbunătățirea calită
ții firelor este condiționată și 
de alte caracteristici ale ma
teriei prime ce intră în amestec 
cum sînt : lungimea fibrei, rezis
tența, umiditatea etc. Pentru ca 
determinarea acestor caracteristici 
șă se facă cît mai corespunzător, 
ne-am orientat spre ridicarea nive
lului profesional al laboranților, or
ganized schimburi de experiență la 
laboratorul central al ministerului ; 
am inițiat, de asemenea, instruirea 
permanentă a acestora de către in
gineri dé specialitate din fabrică.

în țesătorie, economii însemnate 
de materie primă obținem prin rea
lizarea unor modernizări la mașini 
și agregate. Numai prin moderniza
rea profilului băii de apret la ma
șina de încleiat fire de urzeală, am 
reușit să realizăm în ultimele luni 
o economie de amidon și alte chimi
cale folosite la această operație în 
valoare de 37.000 lei. în plus, firele 
de urzeală sînt acum mai bine în
cleiate, fiind omogen încărcate cu 
apret ; numărul ruperilor de fire în 
țesătorie scade în felul acesta din- 
tr-odată cu peste 30 la sută.

In sectoarele fabricii noastre au 
fost introduse cu rezultate asemănă
toare și alte modernizări la mașini. 
Printre acestea se numără și folosi
rea bobinelor conice, în locul celor 
cilindrice, la urzitul conus (în benzi), 
prin care se elimină ruperile și ten
siunile în fire, reducîndu-se simți
tor cantitățile de deșeuri la opera- 
țiile de urzit și țesut. Obiectul unei 
alte modernizări l-a constituit mon
tarea unui sul compensator la deru
larea cojocului de bumbac la carde, 
care dă posibilitatea folosirii pînă la 
capăt a păturii din puf de bumbac. 
Au fost eliminate, totodată, returu
rile de fabricație ce se produceau la 
această fază a procesului tehnologic.

Problema realizării a cît mai 
multe economii de materii prime și 
materiale este indisolubil legată de 
ridicarea calității produselor. Anul 
trecut, cu toate că am redus 
cu aproape 60.000 m cantitatea 
de cupoane față de 1960, totuși nu 
am reușit să ne încadrăm în pro
centul admis, deși au existat sufi
ciente condiții pentru aceasta. Co
lectivul nostru, învățînd din expe
riența anului trecut, și-a propus să 
valorifice mai bine rezervele inter
ne, să reducă în acest an procentul 
de cupoane, fîșii și capete. Și roa
dele încep să se arate. In primele 
’ouă luni ale anului, prin aplicarea 

L măsurilor propuse de numeroși 
muncitori și tehnicieni — măsuri 
privind eliminarea din timp a de-

. care sort de ma
terie primă. Aceste, norme sînt a- 
fișate la fiecare loc de muncă și, cu 
sprijinul grupelor sindicale și al 
agitatorilor din sectoare, se duce o 
activitate susținută pentru ca fieca
re muncitor să cunoască importanța 
economică a reducerii consumurilor 
specifice și să știe cum își poate 
aduce concret contribuția la îndepli
nirea acestui important obiectiv al 
întrecerii socialiste.

Este știut că un muncitor cu cît 
este mai calificat, cu cît posedă cu
noștințe tehnice și profesionale mai 
înalte, cu atît utilizează mai bine 
materia, primă, micșorează sau chiar 
înlătură complet deșeurile. în în
treprindere sînt organizate perio
dic schimburi de experiență și de
monstrații practice la locul de 
muncă între muncitoarele fruntașe, 
cu o bogată experiență în produc
ție, și muncitoarele care mai dau 
încă țesături cu defecte. De aseme
nea, în fabrica noastră se practică 
pe scară largă într-ajutorarea la 
locul de muncă — cale importantă 
de ridicare a calificării. Muncitoare 
fruntașe în producție ca Steliana 
Cîrstoiu, Ștefania Gîrlan, Ioana 
Trandafir și altele, nu-și precupe
țesc eforturile pentru a ajuta tova
rășele de muncă cu mai puțină ex
periență în producție. Ça urmare a 
sprijinului primit, Ioana Burcea, 
Maria Dumitroy, Filomenia Suciu, 
muncitoare care înainte aveau o ca
lificare mai slabă — dau acum pro
duse de bună calitate.

Desigur că nu am epuizat toate 
resursele în ceea ce privește reduce
rea consumului specific de materie 
primă. Avem încă mari posibilități 
de a obține economii de bumbac în 
filatură și de fire în țesătorie, prin 
extinderea metodelor înaintate de 
muncă, cît și prin. aplicarea în con
tinuare a prevederilor din planul 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Fiecare muncitor și tehnician 
este convins că, împletind lupta 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor cu acțiunea de obți
nere a cît mai multe economii, con
tribuie la 
sături și 
de cost.

SECTORUL 
PREFABRICATE 

DE BETON

în sectorul pre
fabricate de be
ton, aparținînd 
Ministerului In
dustriei Cons

trucțiilor, a fost îndeplinit cu nouă zile 
înainte de termen planul de producție pe 
primul trimestru al anului. Muncitorii 
din acest sector au produs în această pe
rioadă panouri mari pentru circa 1.000 
de apartamente, mii de mp de beton 
ușor pentru acoperișuri, stîlpi pentru li
niile electrice și alte produse.

Cele mai bune rezultate în sporirea 
producției le-a obținut întreprinderea de 
prefabricate de beton din Turda, care a 
realizat planul cu circa 
inte de termen.

FORESTIERII 
DIN VATRA 

DORNEI

i 26 de zile îna- 
(Agerpres)

SUCEAVA, (co-, 
resp. „Scînteii"). 
— Muncitorii ’ și 
tehnicienii din 
exploatările fo

Noi, tinerii absolvenți ai Școlilor tehnice de maiștri agricoli și zoo
tehnici din cadrul Centrului școlar agricol „Ion Ionescu de la Bțad", 
raionul Roman, regiunea Bacău, pășind astăzi în r-îndul miilor de spe
cialiști care lucrează în s.ectorul agrozootehnic din țara noastră, adre
săm Comitetului Central al Partidului Muncitoresc .Romîn și guvernului 
Republicii. Populare Romîne cele mai vii mulțumiri pentru minunatele 
condiții de viață și de studiu ce ne-au 
noastre profesionale.

In decursul anilor de studiu noi 
părintească a partidului nostru drag.

In centrul nostru școlar există săli de cursuri și laboratoare bine 
înzestrate, avem cămine și cantină modernă, ceea ce ne-a dat posibi
litatea să ne pregătim la nivelul cerințelor actuale ale științei și tehnicii.

Practica în producție, efectuată în cadrul gospodăriilor de stat sub 
îndrumarea specialiștilor, a contribuit la completarea cunoștințelor de 
specialitate însușite în școala noastră.

Educați de organizația de partid și de U.T.M. în spiritul dragostei 
față de meseria aleasă, socotim că nu poate fi satisfacție mai mare, 
acum cînd agricultura țării este complet colectivizată, decît aceea de a 
munci ca maiștri în gospodăriile colective nou înființate pentru conso
lidarea economico-organizatorică și dezvoltarea lor, în vederea reali-

fost

am

create în vederea pregătirii

simțit în permanență grija

cursuri și laboratoare bine

zării sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Mun-. 
ciforesc Romîn.

absolvenții promoției noastre am hotărît să mergem în gospo-
14 « T 44 w * — — —— » — — r _ __ - de munca vom 

patriei noastre,
dani colective și vă asigurăm că la locurile noastre 
lupta cu entuziasm și perseverență pentru înflorirea 
Republica Populară Romînă.

Promoția 1962 a Centrului 
Ion Ionescu dé la

In majoritatea gospo
dăriilor colective din 
raionul Slatina se fac în 
aceste zile intense pre
gătiri pentru a asigura 
cele mai bune condiții 
desfășurării muncilor 
agricole de primăvară. 
Colectiviștii fertilizează 
terenul, adună și condi
ționează sămînța, revi
zuiesc atelajele etc. La 
gospodării au sosit șt 
brigăzile de tractoriști. 
Dintr-o situație statisti
că a sfatului popular 
raional reiese că în ul
tima vreme au fost , 
transportate pe cîmp 
mai bine de 40.000 tone 
gunoi de grajd. In spe
cial sînt îngrijite tere
nurile destinate culturi
lor de porumb de pe 
care să se obțină 5.000 
kg porumb boabe la 
hectar în teren neirigat.

Mari suprafețe de te
ren au îngrășat gospo
dăriile colective din 
Oporèlu, Tesluiu, Cotea- 
na, Piatra-Sat etc. O 
serie de gospodării co
lective sînt gata să 
treacă la semănat. Ingi
neri agronomi și tehni-

In

din

gospodăriile 
colective 
raionul Slatina

încorporate
2 gunoi de 

prezent se 
transportul 

la cîmp. De 
întreaga can-

din primele zile să 
se pornească cu hotărî- 
re la muncă, s-au făcut 
pregătirile necesare. 
Colectiviștii aduc să
mînța de porumb, ur- 
mînd ca aceasta să fie 
schimbată cu sămînță 
dublu hibridă. Anul a- 
cesta va fi însămînțată 
cu porumb o suprafață 
de 420 ha, din care pe 
50 ha urmează să se 
obțină 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, tn 
scopul fertilizării tere
nului, colectiviștii trans
portă îngrășăminte na
turale. In comuna Dra- 
novățu există o bună 
experiență în cultivarea 
legumelor. Ținînd sea
ma de acest lucru, gos
podăria a prevăzut în 
planul de producție o 
suprafață de grădină de 
50 ha din care 42 iriga
te. Brigăzilor li s-a re
partizat terenul în 
punctele Segarcea și 
„la Răscruce”, iar legu
micultorii au trecut la 
fertilizarea lui.

Cei din brigada I-a 
condusă de Constantin 
Chiriță au amenajat 
răsadnițe pentru roșiile 
timpurii, ardei și vinete.

Pentru punerea în 
stare de funcționare a 
atelajelor, în gospodărie 
au fost înființate două 
ateliere. Cei doi fierari, 
frații Ioniță și Andrei 
Pană, colectiviști, dau 
zor cu Ultimele repara
ții.

Și în celelalte comune 
din raionul Slatina, co
lectiviștii se pregătesc 
cu însuflețire ca atunci 
cînd timpul va fi priel
nic să înceapă' din plin 
muncile agricole de 
primăvară.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

au fost 
1.400 ton 
grajd. In 
continuă 
gunoiului 
asemenea, 
titate de sămînță pen
tru porumb, floarea- 
soarelui și mazăre a fost 
schimbată la baza de 
recepție, urmînd ca în 
aceste zile să fie repar
tizată pe brigăzi și echi
pe. De asemenea au 
fost organizate echipe 
de colectiviști care ve
rifică semănăturile de 
toamnă și execută șan
țuri de scurgere a apei 
rezultate din ploi și 
zăpezi.

Se lucrează și la cele 
40 de hectare de grădi
nă de legume. Două bri
găzi legumicole execu
tă în prezent 
răsadurilor de 

cieni ai Sfatului popular timpurii,
raional Slatina se află 
în aceste zile în comu
ne, ajutîndu-i pe colec
tiviști să pună la punct 
ultimele pregătiri pen
tru însămînțări.

Colectiviștii din Pia
tra-Sat au de însă
mânțat în primăvară 
545 ha cu porumb, din 
care de pe 300 ha și-au 
propus să obțină o pro
ducție de 5.000 kg po
rumb boabe la hectar 
în ■ cultură neirigată. 
Pentru a obține aceste 
rezultate, suprafața 
pentru cultura de po
rumb a fost arată la 
35—38 cm încă din vară 
sau din toamnă. In sol

Locuințe în construcție

sporirea producției de țe- 
la reducerea prețului lor

începu- 
pînă a- 
buștenl

ECATERINA STANCU 
directoarea Uzinei textile

7 Noiembrie"-București

repicatul 
varză și

Școlar Agricol 
Brad”

colectivă 
este 

ca de
celelalte 

tinere din

devreme.
===♦♦♦
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Scrisoare din raionul Reghin

restiere din Vatra Dornei au îndeplinit 
planul trimestrial cu 6 zile mai 
Pînă la 26 martie ei 
au dat în plus 4967 
mc lemn de rășinoa- 
se și foioase. In a- 
ceiași timp, au rea
lizat un indice de 
utilizare la rășinoa- 
se de 96,5 la sută, 
față de 93,7 la sută 
cît au obținut în a- 
ceeași perioadă a 
anului trecut. Prin 
îmbunătățirea indi
celui de utilizare, el 
au dat în plus din 
aceeași masă lem
noasă 1550 mc lemn 
de lucru.

Realizări de sea
mă au obținut șl 
muncitorii și tehni
cienii din unitățile 
de industrializare. 
Prin reducerea con
sumului de materie 
primă ei au econo
misit, de la 
tul anului și 
cum, 102 mc 
răsinoase.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii”).
• La Baia Mare, pe bulevardul 

6 Martie, a început construcția unui 
ansamblu de locuințe însumînd 1030 
apartamente. Peste 200 de aparta
mente vor fi gata în semestrul II al 
acestui an.-La .parterul noilor blocuri 
se vor deschide magazine și alteț 
unități de deservire a populației.

Noi șantiere pentru construcții de 
locuințe s-au deschis și în alte părți 
ale orașului. în acest an la Baia 
Mare vor fi date în folosință oame
nilor muncii aproape 1.000 aparta
mente.

Gospodăria 
din Dranovătu 
tînără. Aici, 
altfel și în 
gospodării 
raion, organele locale 
de partid și de stat 
i-au ajutat pe colecti
viști să-și întocmească 
planuri de producție, să 
organizeze cît mai bine 
munca. Organizația de 
bază din gospodărie se 
ocupă de îmbunătățirea 
activității de partid. In 
fiecare din cele 6 bri
găzi de cîmp și 2 legu
micole, sînt cuprinși 
membri și candidați 
de partid. Pentru ca

Lucrări de e- 
lectrificare în 
satul Sărata, 
raionul Sibiu.

■ Tn această primăvară, In satele 
raionului Reghin s-a terminat colec
tivizarea agriculturii. Peste 14.000 de 
familii de țărani muncitori romîni, 
maghiari, germani, pășind cu încre
dere pe drumul arătat de partid, lu
crează înfrățiți peste 40.600 hectare

Noi linii tehnologice
In trei mari fabrici 

Bicaz și Turda — se 
mărirea capacităților de producție, 
unor noi linii tehnologice moderne.

La Fabrica din Fieni se execută în prezent rodajul 
unei astfel de linii. La Turda se lucrează acum la 
montarea primei linii din cele trei care vor fi date 
în producție anul acesta, iar la Fabrica din Bicaz au 
fost terminate lucrările de organizare a șantierului.

Prin darea în funcțiune a noilor linii, producția celor 
trei fabrici crește anual cu 1.650.000 tone de ciment, 
ceea ce reprezintă o producție de peste trei ori mai 
mare față de cea realizată în anul 1938 de toate fabri
cile existente atunci.

de ciment din 
fac în prezent

țară — Fieni, 
lucrări pentru 
prin instalarea

OLIMPIADA
DE MATEMATICĂ 

$1 FIZICĂ
Zilele trecute, la 

Oradea s-a încheiat 
faza regională a 
Olimpiadei de mate
matică si fizică, Ia 
care au participat 
circa 300 elevi din 
școlile medii, peda
gogice, profesionale 
și tehnice.

Printre elevii dis
tinși cu premiul I se 
numără : Iedlicica
Francise și Bălan 
loan (matematică), 
Nicolae Mitrofan și 
Tiberiu Szöke (fizi
că). Celor aproape 
80 de elevi clasați 
pe primele locuri li 
s-au acordat premii.

Fabrica de cabluri çï materiale electro-Izolante. Aspect de Ia secția email, unde se 
' emailează conductori pentru boblngjul mașinilor electric- (Foto.: GK. VințilăF-,

Premiera filmului 
„Puștiul“

La cinematograful „Patria“ din 
București a avut loc ' luni seara pre
miera filmului „Puștiul1,‘, producție 
a studioului cinematografic „Bucu
rești“.

Regia filmului este semnată de 
Elisabeta Bostan, iar scenariul- de 
Eva Sîrbu și Ecaterina Farkaș.

In rolurile principale apar : Co
rina Constantinescu, Gheorghe 
jan, George Măruță, Ștefan 
renghi, Tatiana Iekel, Sandu 
claru, Mircea Constantinescu.

împreună cu filmul „Puștiul“

Be- 
Be- 
Sti-

ru
lează și documentarul „Trei strigăte 
pe Bistrița“, care evocă episoade din 
construcția hidrocentralei „V. I. Le
nin“. (Agerpres)

teren agricol.'
— In gospodăriile Înființate re

cent — ne spune tovarășul Gheor
ghe Văradi, secretar al comitetului 
raional de partid — are loc desem
narea brigadierilor, magazionerilor, 
a șefilor de echipe, se definitivează 
planurile de producție; se strînge 
sămînța, se iau măsuri pentru căra
tul îngrășămintelor la cîmp. Au în
ceput pregătiri pentru construcții în 
gospodăriile colective. Pretutindeni 
se organizează convorbiri în cadrul 
cărora noilor colectiviști li se explică 
ce este ziua-muncă, cum trebuie să 
fie organizată activitatea în brigăzi 
și echipe etc. Dați numai o raită 
prin sate și veți vedea ce avînt a 
stârnit colectivizarea agriculturii.

Și iată-ne cutreierînd raionul...
...In comuna Aluniș, gospodăria 

colectivă 'este nouă. Organizația de 
partid are mult de lucru ; în primul 
rînd, comuniștii ajută la pregătirea 
adunării generale a colectiviștilor. 
La ' biroul organizației de bază se 
discută cine să fie recomandați pen
tru a fi aleși ca brigadieri. Chibzu
ind temeinic, membrii biroului și in
structorul comitetului raional de par
tid au hotărît să recomande ca bri-

gadieri pe Zsigmond Istvan și La- 
doși .Petru, prețuiți în sat pentru 
hărnicia și priceperea lor. După ce 
au fost discutate .în organizația de 
bază, propunerile biroului au fost 
aprobate de adunarea generală a 
colectiviștilor.

Recent, organizația de bază a as
cultat informarea președintelui gos
podăriei colective, Olteanu Dănilă, 
cu privire la mersul lucrărilor de 
măsurare a terenului și inventariere, 
în vederea stabilirii planului de pro
ducție. Acum cîtva tinjp, organizația 
de bază a ascultat informarea pre-
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii,

DE PESTE HOTARE
contemporaneitățil menține
rea și întărirea păcii.

GUVERNUL R. D. GERMA
NE a adresat un memoran
dum Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

CONSILIUL DE SECURITA
TE '— a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Secretaria
tului O.N.U. — va examina 
la 28 martie plîngerile Si
riei și Izrăelului.

FOSTUL PREȘEDINTE AL 
BRAZILIEI, Janio Quadros, a 
anunțat că își va prezenta 
candidatura în alegerile din 
octombrie anul acesta pen
tru funcția de guvernator al 
statului Sao Paulo.

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ 
profesorul Auguste Piccard 
care în 1931 a explorat stra-

tosfera cu un balon umplut 
cu hidrogen și a creat ba- 
tiscaful.

COMITETUL GREC PENTRU 
DESTINDEREA INTERNAȚIO
NALĂ ȘI PACE a dat publi
cității o declarație în care 
cere conferinței de la Ge
neva să-și plece urechea la 
cererea popoarelor de a se 
efectua dezarmarea 
rală și totală.

ANTON IUGOV, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și-a încheiat 
vizita în Guineea. In comu
nicatul comun dat publicită
ții se arată că șefii guverne
lor bulgar și gulneez consi
deră principala problemă a

gene-

STUDENȚII DIN LISABONA 
— transmite agenția France 
Presse — sînt în grevă de 
ieri dimineață în semn de 
protest împotriva unor mă
suri arbitrare adoptate de 
autorități.

NEOFASCIȘTII ITALIENI au 
provocat o explozie la clădi
rea municipalității din orașul 
Sassari, pe insula Sardinia. 
Explozia a distrus placa 
memorială fixată pe fațada 
clădirii municipalității în a- 
mintirea datei de 25 iulie 
1943, ziua căderii fascismu
lui în Italia și a avariat cî- 
teva clădiri.

— Poate să vină orieînd. Pe noi, 
la S.M.T., ne găsește pregătiți.

Intr-adevăr, așa cum am putut 
constata mai tîrziu, colectivul S.M.T.- 
Reghin s-a pregătit temeinic pentru 
campania de primăvară. Cele 108 
tractoare, peste 100 semănători, cul
tivatoare, grape cu disc și celelalte 
unelte au fost leparate din timp și 
în bune condiții. La cursurile de 
ridicare a caliiicării profesionale au 
participat 136 tractoriști. S-au în
cheiat contracte pentru efectuarea 
unui volum de muncă de peste 10.000 
hantri.

Pentru ca lucrările agricole de 
primăvară să poată fi făcute în 
cel mai scurt timp și la un înalt ni
vel agrotehnic, a fost elaborat un 
plan de acțiune defalcat pe cele 12 
brigăzi. La rîndul lor, aceste bri
găzi au fost repartizate pe gospo- 

, dării, asigurîndu-li-se carburanții și 
lubrefianții necesari, precum și unele 
piese de schimb. La propunerea bi- 

vară ; pe baza discuțiilor purtate roului organizației de bază,. în fie- 
cu acest prilej, au fost hotărîte " ‘ “
un șir de măsuri pentru executarea 
muncilor agricole la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic.

...Gospodăria colectivă „Viață
Nouă” din Fărăgău a fost înființată au Și executat primele arăturL 
la începutul lunii ianuarie. l-ani gă
sit lucrînd aci de cîteva zile pe Au
rel Roga, proiectant la serviciul or
ganizarea teritoriului G.A.C. din ca
drul sfatului popular raional, și pe 
tehnicianul loan Bloj, de la stațiu
nea experimentală zootehnică Tg. 
Mureș. împreună cu unul din secre
tarii comitetului raional de partid, 
ei au ajutat consiliul de conducere 
la evaluarea bunurilor colectivizate, 
la amplasarea construcțiilor, la pre
gătirea campaniei agricole de pri
măvară, la- întocmirea planului de 
producție care a și fost aprobat de 
adunarea generală a gospodăriei. 
Merită subliniat faptul că, înțelegînd 
foloasele dezvoltării mai multor 
ramuri de producție, colectiviștii 
din Fărăgău și-au îndreptat a- 
tenția, pe lîngă producția cerealie
ră, spre creșterea animalelor. încă 
din acest an ei vor cumpăra 50 de 
vaci și 50 de vițele. Pentru grajdul 
de 100 de vite pe care-1 construiesc 
în această primăvară, ei au hotă- 
rît să folosească materiale locale. 
Colectiviștii chibzuiesc, muncesc 
pentru bunul mers al gospodăriei 
lor.

...Drumul de la Tg. Mureș la Re
ghin l-am străbătut împreună cu fa
milia ördög ; el — tehnician la 
S.M.T. Reghin ; ea — funcționară la 
trustul regional de construcție. Din 
una în alta a venit vorba despre 
primăvară.

'’llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1' 

ședintelui sfatului popular comunal, 
Bakoș B. Iosif, privitoare la pregă
tirea campaniei agricole de primă-

care brigadă au fost repartizați 
membri sau candidați de partid.

Brigăzile care lucrează în gospo
dăriile colective din Crăiești și Ba- 
toș, unde vremea a fost mai bună,

...Gospodăria colectivă din Batoș 
este cunoscută în tot raionul. Aici 
s-au obținut producții mari de grîu, 
porumb și sfeclă de zahăr ; sectorul 
zootehnic numără peste 400 de bo
vine, sute de oi și porci în casele 
colectiviștilor s-a statornicit belșu
gul. . •.

Iritr-una din zilele acestea la 
G.A.C. din Batoș a» avut loc o șe
dință în cadrul căreia tov. Constan
tin Dănescu, secretar al comitetului 
raional de partid, a informat pe 
membri ai biroului organizației de 
bază și ai consiliului de conducere 
ai G.A.C. asupra hotărîrilbr adop
tate de biroul comitetului raional în 
ce privește pregătirea muncilor agri
cole de primăvară și acordarea 
unul sprijin cît mal efectiv noilor 
gospodării colective în vederea în
tăririi lor economico-organizatorice.

Analizîndu-se stadiul în care se 
găsesc pregătirile pentru campania 
agricolă de primăvară în gospodă
rie, s-a constatat că baza de recep
ție nu începuse încă schimbul de 
semințe.

Ținînd seama de aceasta, secre
tarul comitetului raional de partid 
a hotărît să meargă a doua zi la 
bază pentru a urni lucrurile din loc.

Discuțiile s-au oprit mai pe largi
NICOLAE BIVOLU

; )

(Continuare în pag. III-a)
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Un maistru al recoltelor

Gospodăria colectivă din Siminoc, 
regiunea Dobrogea, a obținut în 
anul 1961 o producție medie de 4987 
kg porumb boabe la hectar de pe 
întreaga suprafață de 300 ha cul
tivate cu această plantă.

Fruntașă pe gospodărie e briga
da I-a condusă de Constantin Gî
doiu, care a obținut o producție de 
5144 kg porumb boabe la hectar. 
Pentru anul acosta, membrii brigă
zii și-au luat angajamentul să ob
țină 6000 kg porumb boabe la hec
tar în cultură neirigată. Folosind 
experiența dobîndită pînă acum 
pentru înfăptuirea angajamentului, 
brigada a luat măsuri pentru pre
gătirea terenului care a fost arat a- 
dînc și îngrășat, pregătirea semin
ței, ridicarea calificării colectiviști
lor etc. Despre toate acestea Con
stantin Gîdoiu vorbește cu pasiune.

El este profund convins că nu se 
poate obține o recoltă mare de po
rumb fără arături adînci de toamnă 
și fără să se îngrașe pămîntul. Anul 
taecut brigada condusă de el a ob
ținut de pe o suprafață de 75 hec
tare o producție medie de 6.300 kg 
porumb boabe la hectar, în timp 
ce pe alte tarlale lucrate tot de bri
gada lui producția a fost mai mică. 
Cum se explică diferența ? Cele 75 
de hectare au fost gunoite cu 2 ani 
înainte. Terenul a fost arat adînc 
din toamnă și i s-au administrat 
cîte 200 kg superfosfat și 100 kg 
azotat de amoniu la hectar.

Pentru condițiile gospodăriei, cel 
mai important lucru este păstrarea 
apei în pămînt. Ajutați de mecani
zatorii de la S.M.T. Castelu, cei din 
brigada lui încep lupta pentru păs
trarea apei încă din toamnă, odată 
cu executarea arăturilor adînci. 
Primăvara, cînd arăturile încep să 
„înflorească", ei fac lucrările de afî- 
nare a scoarței pentru a nu se pier
de apa din pămînt. Anul trecut, bri
gada a Il-a de cîmp condusă de 
Gheorghe Nicolae a făcut întreține
rea arăturilor cu discuitorul. Una din 
cauzele care au făcut ca brigada a 
II-a să obțină cu 274 kg porumb 
mai puțin , decît brigada I-a constă 
tocmai în faptul că au lucrat cu dis
cul care .întoarce pămîntul și face 
ca uscăciunea să pătrundă 
adînc.

Colectiviștii încep semănatul po
rumbului, cînd temperatura în 
se menține la peste 8 grade. Ei 
sămînțează porumbul la qdîncimea 
de 10—12 cm. Pentru ca sămînța să 
fie mai bine pusă în contact cu so
lul, imediat după însămînțare tere
nul e tăvălugit. Colectiviștii dau o 
mare atenție executării la vreme a 
lucrărilor de întreținere.

Una din problemele cele mai 
mult frămîntate în cadrul brigăzii 
a fost aceea privind densitatea 
plantelor. In urma discuțiilor care 
au avut loc, colectiviștii au ajuns

la concluzia că trebuie să asigure 
o densitate diferențiată în funcție 
de fertilitatea solului, adică între 
30.000—35.000 plante recoltabile la 
hectar. Cît de important este acest 
lucru, se poate vedea din următo
rul exemplu. Anul trecut, colectiviș
tii din echipa condusă de Dumitru 
Păun au asigurat o densitate de 
32.000—35.000 plante recoltabile la 
hectar și au obținut o producție me
die de aproape 6.400 kg porumb 
boabe, în timp ce echipa condusă de 
Glugă Dumitru din aceeași brigadă 
a obținut aproape 4.500 kg porumb 
boabe la ha.

Cum s-a organizat munca pentru 
anul acesta ? în afară de faptul că 
terenul rezervat culturii porumbului 
a fost stabilit încă de anul trecut, 
acesta a fost repartizat pe echipe. 
Brigadierul și șefii de echipă cu
nosc bine terenul, ceea ce dă pu
tință să se aplice o agrotehnică co
respunzătoare pentru fiecare tarla, 
asigurînd o densitate diferențiată în 
funcție de fertilitatea solului. Tracto
riștii din brigada a VII-a de la S.M.T. 
Castelu, care lucrează aici, au fost 
repartizați pe brigăzi. In mod amă
nunțit s-a stabilit ce lucrări va exe
cuta fiecare.

Colectiviștii din brigada condusă 
de Constantin Gîdoiu s-au pregătit 
în așa fel anul acesta, încît să poa
tă începe oricînd însămînțatul po
rumbului. Terenul a fost arat adînc 
din toamnă și îngrășat. încă de la 

, sfîrșitul lunii februarie, ei au dat 
prima grapă pe ogoarele de toam
nă. De asemenea, au pregătit insec- 
tofungicide pentru combaterea dău
nătorilor. Anul acesta, întreaga su
prafață de 160 ha pe care o are 
brigada lor va 
mai cu porumb 
Colectiviștii sînt 
rile luate 
producție 
boabe la

ii însămințată nu- 
dublu hibrid 409. 

convinși câ, măsu- 
ajuta să obțină oîi vor

de peste 6.000 kg porumb 
ha.

MARIN ROTARU 
coresp. „Scînteii“

mai

sol 
in

La gospodăria colectivă din 
Pecinaaga, regiunea Dobrogea, 
a avut loc un schimb de expe
riență în problema sporirii pro
ducției de lapte. In fotografie : 
Mulgătorul Mardare Constantin 
arată vizitatorilor vaca Hoșioara 
da la care a obținut 6.000 litri 
lapte pe an.

»

Produse noi din porțelan ! 
și sticiă

Colectivul fabricii de porțelan din 
Cluj se străduiește să realizeze noi 
produse de cît mai bună calitate, tot 
mai atrăgătoare.

Anul trecut serviciul de creație al 
fabricii a realizat 30 de modele de 
articole de menaj și decorative, pre
cum și 44 decoruri noi. Producția 
lor a început. Acestea au și fost con
tractate cu comerțul pentru primul 
semestru al anului 1962.

Totodată, colectimil de creație al 
fabricii experimentează în conti
nuare foto-ceramica. Este vorba de 
fotografii aplicate pe produsele de 
porțelan. Primele 10 articole orna
mentate cu ajutorul foto-ceramicii 
au și fost trimise la comisia mixtă 
de avizare a Ministerului Industriei 
Ușoare și la Ministerul Comerțului 
pentru omologare. Metoda foto-cera- 
micii permite realizarea unor orna
mentații plăcute, cu peisaje din 
locurile pitorești ale patriei.

Cursuri și conferințe 
pe teme sanitare

Imediat după alegerea sa, noul 
comitet raional de Cruce Roșie din 
Tr. Severin a început să pună în 
practică obiectivele prevăzute în 
hotărîrea adoptată la conferință.' 
Astfel au fost organizate 19 cursuri 
sanitare sătești cu 275 cursanți, 
precum și 8 cursuri sanitare de 
îngrijire a bolnavilor la domi
ciliu. Activul de Cruce Roșie a 
ajutat totodată organele medicale 
din raion în acțiunea de vaccinări 
antipoliomielitice, la care au luat 
parte 216 echipieri sanitari, precum 
și o serie de absolvenți ai cursuri
lor sanitare sătești și membre ale 
comisiilor de femei.

De curînd în circumscripțiile Vîr- 
cidrova, Cireșu Simian și Cerneț au 
fost formate grupe sanitare noi. De 
asemenea, în 11 comune au fost ex
puse conferințe pe teme educativ- 
sanitare de către medicii din cir
cumscripții.

ALEX. ROATA
L_

Peste 200 ouă de fiecare găină
In anul 1961 gospo

dăria noastră a realizat 
de la ferma de păsări 
un beneficiu de 92.000 
lei. Acest lucru a fost 
posibil datorită obține
rii unor producții spo
rite de carne și ouă. în 
medie am obținut o 
producție de 201 ouă de 
fiecare găină furajată. 
De asemenea, am livrat 
aproape 9.000 păsări 
pentru carne.

La obținerea rezulta
telor amintite a contri
buit preocuparea colec
tivului de conducere 
pentru calificarea lu
crătorilor din sectorul 
avicol, care au aplicat 
o furajare rațională a 
păsărilor. Pentru adă- 
postirea păsărilor am 
folosit pe scară largă 
construcțiile existente. 
Puiernița care are o ca
pacitate de 12.000 pui pe 
an, în patru serii, a fost 
amenajată într-un grajd 
vechi. Aici s-au făcut 
instalații pentru încăl
zire centrală, care asi
gură o temperatură co
respunzătoare fiecărei 
faze de creștere. în pu- 
ierniță este un aer cu
rat, fără curenți.

Crescătorii de păsări 
din gospodăria noastră 
acordă o mare atenție 
furajării puilor. La în
tocmirea rațiilor se ține 
seama de respectarea 
procentului de protei
nă, introducînd în rații 
în mai mare măsură 
proteină de origină a- 
nimală. Astfel, se admi
nistrează puilor un a- 
mestec de furaje con
centrate, făină de car
ne și de sînge, precum

pentru carne, 
avea găini cu 
productivitate, 
de 6 luni fa-

însoțiți de aparatul de fotografiat am făcut o vizită la Casa pionierilor din 
Sighișoara. Numeroși pionieri din localitate își petrec aici timpul liber, partl- 
clpînd — după preferințe și aptitudini — la activitatea diferitelor cercuri.

le arătate nu ar fi fost 
posibile dacă în secto
rul avicol nu ar lucra 
oameni cu pricepere și 
dragoste pentru această 
muncă, 
păsări 
noastre 
primul 
nentizăm muncitorii și 
să-i instruim să cunoas
că în amănunțime toa
te caracteristicile pro
cesului de producție. 
Unii muncitori, cum 
sînt soții Eleonora și 
Dumitru Brai, lucrează 
la îngrijirea păsărilor 
de aproape 4 ani. Cu 
regularitate se țin cu 
muncitorii din acest 
sector lecții, expuneri, 
care îi ajută să cunoas
că cît mai bine meto
dele de îngrijire și hră- 
nire a păsărilor.

Gospodăria noastră 
s-a angajat să ajungă 
la sfîrșitul acestui an la 
o matcă de 5.000 găini 
ouătoare și să crească 
pentru consum 15.000 
păsări, iar beneficiile 
din sectorul avicol să 

“i suma de 
20Ô.000 lei. Pentru a în
deplini aceste angaja
mente, noi am și luat 
măsuri să amenajăm o 
hală pentru păsări ouă
toare cu o capacitate de 
6.000 capete și o puier- 
niță pentru a crește a- 
nual 30.000 pui. Folo
sind experiența căpăta
tă pînă acum, sîntem 
convinși că angajamen
tele luate vor fi nu nu
mai îndeplinite, ci și 
depășite.

La
a
am 

rînd

ferma de 
gospodăriei 
căutat în 
să perma-

și lapte écrémât. Pentru 
a se asigura vitamine
le necesare, hrana. pui
lor este completată în 
timpul iernii cu mor
covi, iar în timpul ve
rii cu lucernă sau tri
foi verde. De asemenea, 
puilor li se dă cretă fu
rajeră, lut galben sau 
roșu, zgură etc. în tăvi 
special amenajate.

Cît privește furaja
rea păsărilor de la vîr- 
sta de 3 luni, aceasta se 
face diferențiat, după 
destinația primită la 
clasare. Păsărilor care 
șe cresc pentru produc
ția de ouă le dăm fu
raje mai bogate în pro
teină decît celor care 
se cresc 
Pentru a 
o mare 
la vîrsta
cern o nouă clasare, e- 
liminînd cu acest pri
lej toate păsările ce nu 
au conformația și dez
voltarea corespunzătoa
re producției de ouă.

De asemenea, ținem 
păsările pentru produc- , „ „
ția de ouă numai un ci- ^pășească 
clu de producție, adică 
11 luni. După aceasta, 
păsările sînt îngrășate 
și livrate pentru carne. 
In locul lor sînt aduse 
puicuțe care încep pe
rioada de ouat. Aplicînd 
acest procedeu, obți- 
nerri o producție mare 
de ouă la un preț de 
cost scăzut. Toate aces
tea au dat posibilitatea 
să reducem cheltuielile 
de producție și să ob
ținem ouă la un preț 
de cost mediu sub cel 
planificat.

Desigur că rezultate-

Dr. ȘTEFAN DEMENY 
G.A.S. „Progresul“- 

Dorohoi

1PÄ

■ -..................-.......................... ......................

+ einet frfe“
__________ la Teatrul pentru tineret și copil __ _

Ideea și îndemnul din această pie
să au fost desprinse din chemarea 
partidului pentru realizarea unei ca
lități superioare a produselor. „Lo
zincile noastre sînt frumoase", spu
ne un personaj dintr-o piesă origi
nală de actualitate și, vom adăuga, 
fiecare din ele poate inspira o temă 
de răsunet în dramaturgie. Potrivit, 
firește, cerințelor scrisului dramatic.

Lucrarea Constanței Bratu folo
sește mijloacele modeste, însă difi
cile (mai cu seamă pentru un în
cepător) și foarte populare ale far
sei. Autoarea și-a propus să pre
zinte cu o înțelegere reportericească 
a noilor condiții de muncă și viață 
dintr-un combinat textil, aspecte ale 
acelui proces însemnat care face ca 
lupta pentru calitatea produselor să 
se împletească cu creșterea con
științei socialiste.

Piesa reușește să sugereze clima
tul luminos, civilizat, al sălilor în 
care se produc încîntătoare valuri 
de pînză și mătase cu denumiri îm
bietoare, unde lucrează mîini 
pricepute și gingașe și unde chipu
rile tinerelor țesătoare' sînt parcă 
menite să îmbogățească fantezia 
creatorilor de modele.

Conflictul pleacă de la pozițiile 
opuse ale unor personaje în pro
blemele atitudinii față de muncă și 
de viață. Se desfășoară astfel po
vestea unei brigăzi alcătuite din 
cinci fete, dintre care una dă mult 
de furcă colegelor ei și întregului 
colectiv prin atitudinea ușuratică în 
producție, dăunătoare prestigiului 
brigăzii, ca și prin relațiile ei perso
nale. Elena Aioanei II este indolentă, 
își imaginează un ideal de dragoste 
înțeles la suprafață și... produce re
buturi în serie Este nevoie nu nu
mai de bunăvoința, dar și de per
severența plină de tact a membre
lor brigăzii, bune tovarășe de 
muncă, pentru ca ambiția Elenei, in 
directă legătură cu creșterea cali
ficării profesionale șl cu o seriozi
tate nou apărută în dragostea pen
tru un tînăr, să provoace o schim-

coresp. voluntar ț barei Jîotăiirtoiare în eonștiinț« «a<

Succesul brigăzii în această dis
pută este succesul fiecăreia din cele 
patru fete. Individualizarea lor este 
evidentă mai mult în conceptul lu
crării decît în realizarea artistică ; 
totuși, colectivul pe care ele îl for
mează a fost caracterizat de au
toare în cîteva linii care ajung la 
spectatori: prietenia plină de grijă, 
deși nu întotdeauna „liriă", preocu
parea pentru studiu în bună tovă
rășie cu veselia tinerească, mîndria 
de muncitoare fruntașe. îndeosebi 
Varvara, cu vioiciunea „mezinei" și 
cu o bucurie de viață care n-o face 
să-și uite răspunderile, și Irina, sora 
Elenei, căreia îi este superioară prin 
simplitate și hărnicie, se bucură de 
adeziunea spectatorilor,

în piesă există și adrese satirice 
îndreptate către un tip de bircicrat 
flecar și tipicar : Pigulete. El este 
mult plimbat în scenă, dar rămîne 
„adăugat" în acțiune, un fel de 
August Prostul cu mînecuțe, căruia 
i se suportă cu pasivitate multe 
inepții.

„Pigulete + cinci fete" este piesa 
într-un act „Povestea cu șorțurile 
schimbate", căreia i se adaugă în
cercarea teatrului și a autoarei de 
a adapta această reușită farsă în
tr-un act (premiată la concursul 
„V. Alecsandri“) la cerințele unui 
spectacol de trei ore. Dar extinde
rea piesei nu a mers paralel cu 
adîncirea temei și a personajelor, 
de unde uneori impresia de diluare 
pe care o lasă lucrarea în forma 
actuală, devenind oîteodată un pre
text pentru încurcături comice de 
sine stătătoare. Dacă mentalitatea 
codașei în producție este schițată 
și supusă rîsului, transformarea a- 
cesteia rămîne susținută prin îniîm- 
plări neesențiale, fără un ecou 
profund în conștiința personajului. 
Didacticismul unor replici face puțin 
convingătoare contribuția brigăzii 
la realizarea acestei transformări.

în spectacolul Teatrului pentru 
tinerel și copii, regia lui Ion Lucian 
a urmări* să sublinieze însemnăta
te« opiniei colective tt brigăzii, (pu

terea educativă a spiritului colec
tiv. Spectatorii sînt invitați să pri
vească țesătoria modernă — loc al 
acțiunii —ca pe o casă mai mare, 
însorită, a eroinelor, unde gîndurile 
lor despre muncă, învățătură și 
dragoste ,>se țes" cu elan. Decoru
rile lui Ion Mitrici urmează o linie 
elegantă, subliniată prin culori 
pastelate.

Dublul rol al surorilor Aioanei 
este realizat de Tatiana Iekel. în 
Elena, ea interpretează cu atentă 
observație portretul codașei care își 
impune să braveze. Sub masca o- 
brăzniciei ce o afișează, actrița lasă 
să se vadă că Elena este frămîn- 
tată ; apare mai justificată astfel 
schimbarea de atitudine care se pro
duce. Asemănarea celor două surori 
gemene se rezumă doar la aspectul 
lor fizic ; Tatiana Iekel o prezintă 
pe Irina pe linia altui caracter, mai 
ponderat, mai serios, redînd concep
ția superioară de viață a acesteia 
printr-o demnitate naturală, care o 
diferențiază mult de sora sa. Inter
pretarea Tatianei Iekel este rezul
tatul unui studiu actoricesc temeinic.

în spectacol, H. Nicolaide a îmbo
gățit rolul lui Pigulete, ridiculizînd 
optica stupid-obtuză față de nou a 
unui om al hîrtiilor.

Varvara, interpretată de Genove
va Preda, ne apare ca o adoles
centă plină de inițiativă și cuceri
toare, deși puțin prea zgomotoasă. 
Tiza eroinei, Elena Aioanei I es’e 
realizată de Aurora Eliad în nota 
seriozității șefei de brigadă. Catin- 
ca, așa cum este interpretată de 
Neofita Pătrașcu, atrage atenția mai 
mult decît'este necesar asupra con
duitei uscate de „fată jandarm".

în spectacol își fac debutul cîțiva 
înzestrați absolvenți ai Institutului 
de Teatru. Se remarcă, avînd sar
cini interpretative mai bine marcate, 
Nicolae Pomoje (Dinu Rozmarin), 
Vasile Gheorghiu (Romeo Stan) și 
Ion Gheorghe (Vopsitorul).

EMIL MANDRIC

Pionierii Sîrbu Remus șl Ciotloș Mihai visează să devină constructori de 
mașini și aparate ingenioase. Deocamdată lucrează cu multă rlvnă la cercul 
de radiotehnică Ia construirea unul aparat de radio. (Fotografia nr. 1).

Modelarea ceramicei și decorarea vaselor și bibelourilor cer multă aten
ție și migală, dar cei peste 200 de pionieri înscriși la cercul de ceramică au 
îndrăgit această activitate. Printre „meșterii" cei mai iscusiți se numără și 
pionierele Purcuciu Cornelia, Crăciun Mioara, Deac Florica. (Fotografia nr. 2).

Cele două balete „Viorica și minciuna" și „Bîrfitoarea" pregătite de cer
cul de coregrafie au putut fi vizionate de mulți copil în cadrul unor emisiuni 
de televiziune. Pionierii pregătesc acum alte spectacole exersîndu-se cu sîr- 
guință. (Fotografia nr. 3).

Multe pioniere vin la „cercul mîinilor îndemînatice", unde învață^ să exe
cute diferite cusături. (Fotografia nr. 4).

tapiserie
cît mai frumoase

derutina și încetineala manifestate 
unele organizații comerciale și între
prinderi producătoare în punerea în 
fabricație a noilor modele.

— Dacă aceste mărfuri s-au vîndut 
în decursul anilor, de ce să nu le mai 
producem, mai ales că gusturile 
luează mai lent în acest sector 
susținut tbv. Gh. Goldman de la 

textilă" din 
șoara.

Dacă ar fi o va
rietate mai mare de 
țesături, cele ne
reușite nu și-ar găsi 
cumpărători. Cum
părarea lor în pre- 
justifice menținerea

evo- 
— a 
„Arta 
Timi-

Economiei zent n-ar trebui să 
acestora în producție. Merită toată a- 
fenjia propunerea fdv. arh. A. Moi- 
sescu. „Fără a avea pretenjia da a 
dirija gusturile oamenilor spre un desen 

'■sau altul — a spus el — un lucru cu efi
ciență imediată s-ar putea face : să nu 
se mai producă țesături considerate ca 
nereușite".

Interesante au fost și discuțiile în ju
rul culorilor. Unii au fost de părere că 
numai culorile vii, luminoase se potri
vesc cu arhitectura noilor noastre con
strucții. Dar și culorile închise, îmbi
nate cu altele de contrast, acolo unde 
este cazul (mobilă de culori 
pot contribui la crearea unei 
plăcute în

Discuțiile 
sfituie un 
rarea între 
nisterelor. Prin lărgirea 
avizare și omologare, 
un număr mai mare de artiști plastici, 
arhitecți, decoratori de inferior, gos
podine etc.

Fără îndoială că roadele unei astfel 
produc asemenea stofe ? Din lipsă de de colaborări vor fi apreciate de cum- 
mijloace tehnice sau de coloranți ? părători.
Faptele arată că nu. Cauza constă în

Coloritul, motivele cjecorafive, du
rabilitatea stofei de mobilă — toate 
acestea interesează pe acei care-și 
cumpără mobilier sau își reînnoiesc 
tapiseria.

Pentru a afla gusturile, exigențele 
cumpărătorilor, pentru a armoniza pro
ducția de stofă cu cea de mobilă, Mi
nisterul Industriei Ușoare a organizat 
o expoziție — ni
merit prilej pentru 
consultări, sugestii, 

scopul îmbunătăț ir" insem 
producției țesături- _______
lor de tapiserie. sÄÄÄÄi 
Au participat spe
cialiști ai Ministerului
Forestiere, ai Ministerului Comer
țului, reprezentanți ai Uniunii Artiștilor 
Plastici și ai C.S.C.A.S., care și-au spus 
părerea despre stofele expuse.

Expoziția a reliefat lărgirea sortimen
telor de stofă de mobilă. Au fost pre
zentate țesături de lînă, din in, din ma
teriale sintetice și combinații ale aces
tora într-o bogată gamă. Pe marginea 
celor văzute a avut loc un schimb de 
păreri. S-a discutat, de pildă, despre 
stolele cu motive florale. Industria pro
ducătoare a renunțat în mare parte la 
aceste motive, înlocuindu-le cu dese
ne moderne, linii, puncte etc. Florile 
în sine însă — au subliniat artiștii 
plastici — nu pot fi considerate urîte 
ca element decorativ ; urîte sînt doar 
cele nerealizafe din punct de vedere 
artistic. Din păcate, și în expoziție au 
pătruns țesături cu motive florale de
modate, unele în culori sumbre, cu 
fotul nepotrivite, aceleași pe care le 
înfîlnim încă în magazine la tapiseria 
mobilei pusă în vînzare. De ce se mai

apartament.
au fost rodnice ; 
prilej de a 
creatorii de

deschise), 
atmosfere

ele con- 
întări colabo- 

modele ai mi- 
comisiiior de 
pot fi atrași

EVA SZABO

In vitrinele librăriilor 
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Cărți noi apărute 
in Editura Tehnică

COLECȚIA „TEHNICA NOUĂ"

Au apărut primele două lucrări 
din colecția „Tehnica nouă", con
sacrată expunerii unor probleme 
privind tehnologia modernă, utila
jele și procedeele noi de producție 
ale tehnicii.

„Amplificatoare magnetice” de 
M, A. Boiarcenkov și A. V. Șinean- 
ski — prezintă principiul de func- 

. ționare și schemele cele mai răs- 
pîndite ale amplificatoarelor mag
netice moderne, precum și particu
laritățile lor constructive ;

„Contoare pentru radiații nucle
are și dispozitive de numărat” de 
V. A. Hitun — examinează prin
cipiile de funcționare și procesele 
fizice care au loc în diferite tipuri 
de contoare de particule nucleare, 
elementele principale ale schemelor 
dispozitivelor de numărat moderne 
și metodele de numărare.

IZOLAREA TERMICĂ
A CLĂDIRILOR

Lucrarea scrisă de Șt. Georgescu, 
E. Dumitriu-Vîlcea, Al. Bocancea 
tratează problemele privind proiec
tarea izolării termice a clădirilor de 
locuit, industriale și social-culturale. 
Aceste proiecte urmăresc confortul, 
cerințele funcționale ale industriilor 
și economicitatea lucrărilor. S.nt a- 
nalizate din punct de vedere al izo
lării termice principalele elemente 
de construcție ; pereți exteriori, aco
perișuri, pardoseli, ferestre și lumi
natoare și sînt descrise materialele 
termoizoîante folosite, în prezent, în 
construcții.

LUCRĂRI ?.K?JT3U MUNCIT©rii 
D!_N_D3FERJ?E RAMURI 

ALE_PRODUCȚiE|

Printre lucrările publicate de E- 
diiura Tehnică se numără și unele 
destinate muncitorilor de diferite 
meserii, care lucrează în diverse ra
muri ale producției. Astfel, recent 
au apărut : „Cartea bobinatorului de 
mașini electrice” de C. Bălă, Al. Fe
tița, V. Lefter ; „Cartea montatoru- ■. 
lui de prefabricate” de F. Tomșa, I. 
Gottfried, T. Sima ; „Cartea tencui- 
torului” de D. Șleahtenea și L. Stre- 
natti, „Cartea instalatorului de gaze 
combustibile” de Gh. Munteanu. 
Pentru lucrătorii din transportul 
auto au apărut lucrările : „Cartea 
automobilistului” de Bl. Stavrat, M. 
Dugăeșcscu și „Exploatarea autove
hiculelor” de Dan Ignat.

TEATRE • (SSmcacm® •<7e/ewzwAje ®T?adio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMÎNE : TRUBADURUL — (orele 
19,30). (Sala Dalles) : RECITAL DE CAN
TO — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : CIOCIRLIA — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : CAMERA FIERBINTE (premieră) — 
(orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BAIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 14) ; EMIL ȘI DETEC
TIVII — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : DOMNUL PUNTILA ȘI 
SLUGA SA MATTY — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : MER- 
CADET — (orele 20).

TEATRUL DE STAT PIATRA NEAMȚ 
(Sala Teatrului de Comedie) : DOMNI
ȘOARA NASTASIA — (orele 16 șl orele 
20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTÎIUL ȘI ULTIMUL 
— (orele 16). (Sala Orfeu) : CEA MAI 
FRUMOASA STEA — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
ÎN RE... HAZLIU — (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I C1NTECUL 
ȘI JOCUL ! — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA LA 
MOSCOVA — (orele 20).

ARTISTUL : Sala Palatului R. P. Ro
mine (orele 19,30), I. C. Frimu (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 12; 
14,30; 16,30; 18.30: 20,30), Volga (10.30; 15; 
17: 19; 21). PUȘTIUL : Patria (10,15; 12,15; 
14,15; 17; 19; 21)., CÎNTECUL ÎNTRERUPT: 
P.enubllca (10; 12: 14,15; 16,45; 19: 21), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 23 Au
gust (12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (15,30; 
181: 20,Mh CASA SURPRIZELOR; JÆg-

gheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavel (10; 11,30; 13; 15; 17,15; 21), G.
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). TOT
AURUL DIN LUME rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (15; 
17; 19; 21). MOARTEA IN ȘA : Lumina 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 20,45). GAR
DIANUL rulează la cinematografele M. 
Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfrăți
rea între popoare (12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Olga Banele (15; 17; 19; 21). CAVA
LERII TEUTONI — ambele serii : Cen
tral (10,15; 13,30; 16,45; 20). NOPȚILE CA- 
BIRIEI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
LANTERNA FERMECATA : Timpuri Noi 
(rulează în. continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). POVESTEA CĂLUȚU
LUI COCOȘAT : 13 Septembrie (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la orele 
17), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). PESCUI
TORII DE BUREȚI4 13 Septembrie (18,30;
20.30) . ÎN NOAPTEA SPRE 13 : Tineretu
lui (16,15; 18,15; 20,30). PROCESUL MAI
MUȚELOR : 1 Mai (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Arta (11; 15,30;. 18; 20,30), Libertății
(10; 12,30; 16; 18,30; .21). VIZITA PREȘE
DINTELUI rulează la cinematografele 
Gh. Doja (10,30; 12,15; 15,15; 17; 19; 21), 
Alex. Sahla (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Miorița (10; 12; 10; 18,30; 20,30). 
DRUM BUN, AUTOBUZULE ; Cultural 
(16; 18,15; 20,15), Popular (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). MUZICANTUL 
ORB rulează la cinematograful Alex. 
Popov. (în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). VALEA MÎNDRA : 8 Martie 
(15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILOME
TRI : Grivița (10; 12; 15; 17; 19; 21), C. 
David (15; 17; 19; 21), Ilie Pintilie (16; 18; 
20). FII FERICITA, ANI ! : Unirea (16; 
18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
CETATEA HURRAMZAMIN : T. Vladi- 
mirescu (16; 18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ : Munca (16; 18,15; 20,30). NANA : 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). ROSITA: Donca 
Simo (15; 17; 19; 21). INSULA — cinema
scop : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30).
CAIDUL : 8 Mai (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — EMISIUNE PENTRU 
COPII. 19,40 — Emisiune de știință șl 
tehnică : „DIN REALIZĂRILE INSTITU
TELOR NOASTRE DE CERCETĂRI^

20,00 — Filmul documentar : „PRIN 
MOSCOVA“. 20,20 — Medalion „BEETHO
VEN“. În încheiere : Sfaturi pentru tele
spectatori — Ultimele știri.

RADIO, MARȚI 27 MARTIE o Muzică 
din operete — orele 9,20 — Ie Dicționar 
muzical — orele 10,30 — Ie Valsuri <le 
compozitori romîni — orele 11,30 — Ie 
Muzică din opere — orelo 12,00 — I
• Do la caval, la marile orchestre — 
orele 12,40 — II e Melodii populare romî- 
nești — orele 13,05 — I • Emisiunea Stu
dioului de radio Iași — orele 14,00 — I
• Concertul în la major pentru pian șl 
orchestră de Mozart — orele 14,30 — I
• Ansambluri corale studențești — orele 
16,15 — II » Arii și dansuri antice pentru 
lăută de Respighi — orele 16,30 — II • 
Cîntece de Ion Chirescu — orele 16,45 — 
I • Suita I-a pentru orchestră de George 
Enescu — orele 17,45 — I • Limba noastră
— orele 18,30 — I • Muzică populară ro
mânească — orele 18,33 — II • Artista 
Dina Cocea despre ziua mondială a tea
trului — orele 18,49 — II • Revista eco
nomică radio — orele 19,00 — Ie Inter
pret de muzică ușoară — orele 19,00 — U
• Program muzical pentru fruntașii în 
producție — orele 19,20 — I • Opera 
„Tosca“ de Puccini în interpretarea co- 
lectivului artistic al Teatrului de Operă 
și Balet al R.P. Romîne sub conducerea 
dirijorului Egizzio Massinl — orele 19,30
— II o Piesa pentru vioară „Patria mea“ 
de Smetana — orele 20,20 — I « Scriitori 
Ia microfon — orele 21,15 — I » Săptă- 
mînlle muzicale de la Budapesta 1961 : 
Concert Liszt — orele 22,30 — I • Con
cert de muzică ușoară de compozitori 
din țări socialiste — (orele 22,30 — II • 
Muzică de cameră — orele 23,15 — II.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 

și 30 martie : Vreme schimbătoare cu cer 
temporar noros. Ploi locale vor cădea în 
cea mai mare parte a țării, mal frec
vente la sfîrșitul intervalului în Ardeal 
șl nordul Moldovei. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, Iar magl-J 
Inele între plus 4 șl plus 14 grade.
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PITEȘTI. Un nou bloc de locuințe pe sir. Victoriei
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Semnarea protocolului privind schimburile de mărfuri 
și plățile pe anul 1962 între R.P.Romină și O. Vietnam

Sărbătorirea „Zilei 
mondiale a teatrului"

TELEGRAME EXTERNE
rtiiiiijBiiiiijiiiiiim

Pentru succesele în domeniul științei țl tqhnl<$
atomice șl ql rachetelor

Decorarea unui numeros 
de cetățeni sovietici

I

: MOSCOVA 26 (Agerpres).— TASS: 
Unui grup numeros de cetățeni so
vietici li s-au acordat înalte distinc
ții. guvernamentale pentru merite 
deosebite în dezvoltarea industriei, 
științei și tehnicii atomice, în elabo
rarea, perfecționarea și experimen
tarea unor noi tipuri de puternice 
arme termonucleare.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a decorat pentru a treia oară 
cu Medalia de Aur „Secera și Cio
canul“ un grup de lucrători— de 
două ori Eroi ai Muncii Socialiste — 
care s-au distins în mod deosebit ; a 
acordat titlul de Erou al Uniunii So
vietice unui grup de ofițeri din 
trupele de rachete și din aviație ; ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste unui 
grup de 26 de proiectanți, oameni de 
știință, ingineri și muncitori care s-au 
distins în mod deosebit.

grup

în urma tratativelor, care s-au 
fiesfășurat într-un spirit de înțele
gere reciprocă, la 26 martie s-a 
semnat la Hanoi protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plățile pe 
anul 1962 între R. P. Romînă și R. D. 
Vietnam.

La baza acestui protocol.sță acor
dul de durată încheiat între cele 
două țări pentru perioada 1961— 
1965.

R. P. Romînă va livra în R. D. 
Vietnam camioane, electropompe 
pentru irigații, motoare Diesel și 
electrice, transformatori de pütere, 
mașini de construcții, cabluri, pro
duse chimice, produse petroliere și 
alte mărfuri. R. D. Vietnam va livra

în R. P. Romînă apatită, iută, cosi
tor, susan, ceai și alte mărfuri.

Protocolul prevede creșterea 
schimburilor de mărfuri între cele 
două țări față de anul precedent.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
iar din partea vietnameză de Phan 
Anh, ministrul Comerțului Exte
rior.

Au participat. Vasile Pogăceanu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Ha
noi, precum și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam și mem
brii celor două delegațji.

(Agerpres)

începînd din acest an, din iniția
tiva Congresului al IX-lea al Insti
tutului internațional de teatru de 
pe lîngă U.N.E.S.C.O., ziua de 27 
martie este sărbătorită ca „Zi mon
dială a teatrului”.

Cu acest prilej, Asociația oame
nilor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale din țara noastră au or
ganizat luni dimineața, la Teatrul 
„C. I. Nottara”, o conferință. A vor
bit dramaturgul Horia Lovinescu 
despre „Teatrul în slujba educării 
maselor”, apoi a fost prezentat noul 
film romînesc „Puștiul”. (Agerpres)

Cu ordine și medalii ale U.R.S.S. 
au fost decorați peste 7.000 de mun
citori, proiectanți, oameni de știință, 
conducători, ingineri, tehnicieni și 
militari din trupele de rachete ale 
forțelor aeriene militare și flotei ma
ritime militare.

O serie de institute de cercetări 
științifice și de proiectări, precum și 
o serie de uzine au fost decorate cu 
ordinul „Lenin“.

Pentru merite deosebite în îndepli
nirea sarcinilor partidului și guver
nului în domeniul elaborării și per
fecționării armei termonucleare și 
pentru succesele obținute în dezvol
tarea științei și tehnicii atomice, Con
siliul de Miniștri al 
mulțumiri unui grup 
știință și proiectanți 
ai Muncii Socialiste 
premiului „Lenin“.

-----------O®o----------

Congresul compozitorilor din U.R.S.S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). —< 

TASS : La 26 martie, în" Palatul 
Mare al Kremlinului s-a deschis al 
III-lea Congres al compozitorilor din 
U.R.S.S.

La prima ședință au participat 
Nikita Hrușciov și alți conducători 
ai partidului comunist și ai guver
nului sovietic.

Deschizînd congresul, Iuri Șapo- 
rin a subliniat că în anii care au 
trecut de la congresul precedent, 
compozitorii • sovietici au muncit 
mult și rodnic pentru binele culturii 
sovietice. Hotărîrile partidului în
dreptate spre lichidarea urmărilor 
cultului personalității au creat con
dițiile cele mai favorabile pentru 
creație, au deschis cîmp larg cău
tărilor cutezătoare.

In numele C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Suslov, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C., a salutat congresul.

U.R.S.S. a adus 
de oameni de 

de vază — Eroi 
și laureați ai

căIn salutul C.C. se subliniază 
muzicii îi revine un rol excepțional 
în educarea omului noii societăți 
comuniste, în formarea convingeri
lor lui ideologice și morale.

Năzuind spre noi victorii în crea
ție, compozitorii sovietici sînt da
tori să se opună atît snobismului 
formalist, cit și îngăduinței față de 
mentalitatea mic-burgheză.

Dmitri Șostakovici a mulțumit Co
mitetului Central al P.C.U.S. pentru 
înalta încredere și a spus că com
pozitorii sovietici își vor consacra 
toate forțele dezvoltării continue a 
culturii noii societăți.

Apoi Tihon Hrennikov, prim-secre- 
tar al Uniunii compozitorilor din 
U.R.S.S., a prezentat raportul de ac
tivitate „Pe calea spre cultura mu
zicală a comunismului”.

o®o

Spartachiada. tineretului continua
In orașul Rădăuți s-au desfășurat la fete. Locul întîi la șah a fost cîș- 

'duminică întrecerile, de tenis de tigat de mecanicul Gh. Frasiniuc de 
masă, șah .'și'trînîă din cadrul' fuzei. ia asociația sportivă I.R.T.A. Rădă- 
raionale a Spartachiadei de iarnă ă - ' • -
tineretului- Dili, cele 7. ecîțipe de. te
nis de. masa participante la între
ceri, s-au calificat pentru faza finală 
'echipele Voința Rădăuți, la băieți, și 
echipa asociației sportive „Lumina” orașe din regiunea Suceava.

uți și Rodica Palevici de la asocia
ția' ,',Lumina”. întrecerile sportive din 
cadrul etapei raionale a Spartachia- 
dei de iarnă au avut loc și în alte

Noul orar al curselor 
interne de avioane

vigoare noul orar 
avioane TAROM,

LENINGRAD 26 (Agerpres). — 
Desfășurate timp de 3 zile la Le
ningrad, campionatele atletice de 
iarnă ale U.R.S.S. au fost marcate 
de rezultate excelente. Performera 
competiției, alături de Oleg Fedo- 
seev (16,30 m, la triplu salt), a fost

In cîîeva rînduri
în turul ciclist al Tunisiei, liderul cla

samentului s-a schimbat din nou. „Tricoul 
alb" este purtat acum de suedezul Pe- 
tersson care a cîștiqat etapa a 4-a : Beja- 
Le Kef (104 km) în 2h 47’ 15”.

Clasamentul general individual : 1. Pe- 
tersson (Suedia) — 9h 18’ 33” ; 2. Bin- 
gelli (Elveția) la 5”j 3. Loerke (R.D.G.), 
la 20”

atleta Irina Press care a totalizat 
la pentatlon 5049 puncte. Rezultatul 
său îmbunătățește cu 270 puncte cea 
mai bună performantă unională de 
sală. în cele 5 probe, Irina Press a 
obținut următoarele rezultate : 80 
m garduri 11” ; greutate 15,38 m ; 
înălțime 1,60 m ; lungime 6,06 m 1 
100 m (disputată în locul probei de 
200 m) 11” 8/10.

După o absentă 
zată de accidentul 
Universiadei de la 
nul european la săritura în lungime, 
Igor Ter Ovanesian, și-a făcut o re
intrare plină de succes. El a cîști- 
gat cu rezultatul de 7,80 m. proba de 
săritură în lungime. Victor Bolșov cu 
2,10 m la săritura în înălțime, (Bru
mei nu a participat la concurs),.Ian 
Krasovskis 4,50 m la prăjină, Ana
toli Mihailov 13” 8/10 la 110 m gar
duri, Tatiana Șelkanova 6,23 m la 
lungime femei, Tamara Dmitrieva 
1’ 33” 3/10 la 600 m plat, au obtinut 
de asemenea pèrformante de va
loare mondială.

La 1 aprilie intră în 
al curselor interne de 
valabil pînă la 31 mai a.c.,.cînd urinează 
să se stabilească programul de vară.

Iată orarul curselor de avioane vala
bil de la 1 aprilie : București—Sibiu—Cluj 
plecarea ora 6,15, sosirea la Cluj ora 
8,20 ; București—Tg. Mureș—Cluj—Satu
Mare, plecarea 6,30, sosirea la Satu Mare 
la 9,25 ; București—Sibiu—Cluj, plecarea 
la 9,20, sosirea la Cluj la ora 11,25 ; 
București—Timișoara—Arad, plecarea la 
ora 10,00, sosirea la Arad la 11,50 ; Bucu
rești—Bacău—Iași, plecarea la ora 15, sosi
rea la Iași la 16,55 ; București—Cluj—O- 
radea, plecarea la ora 15,45, sosirea la 
Oradea la 18,20 ; București—Cluj—Baia
Mare, plecarea la ora 16, sosirea là Baia 
Mare la 18,20 j București—Sibiu—Deva, 
plecarea la 16,15, sosirea la Deva la ora 
18,05 ; București—Tg. Mureș—Cluj, ple
carea la ora 16,30, sosirea la Cluj la ora 

. 18,30 ; București—Craiova—Timișoara—A- 
rad, plecarea la ora 17,30, sosirea la 
Arad la ora 19,45 ; Cluj—Tg. Mureș—Ba
cău—Iași, plecarea la ora 8,55, sosirea la 
Iași la orele 11,05 : Cluj—Deva—Timișoa
ra, plecarea la ora 8,55, sosirea la Ti
mișoara la ora 10,20.

Polonă 
S.U.A. 
1 vic-

de cel 
fost a- 
care a

care 
alcă- 
Ger-

După 4 runde, în turneul internațional 
de șah de la Mar del Plata conduce 
Najdorf' (Argentina) cu 2 1/z puncte și o 
partidă întreruptă, Pachmann (R. S. Ce
hoslovacă), Penroșe (Anglia) .cu 2 1/i 
puncte fiecare. Polugaevski (U.R.S.S.) are 
2 puncte și o partidă întreruptă. ,

*
A luat sfîrșit turneul internațional de 

sabie de la Varșovia. Pe primul loc s-a 
clasat echipa- R. P. Ungare -victorioasă în 
toate cele 6 întîlniri susținute. Echipa 
U.R.S.S. a ocupat locul doi cu 5 victorii 
din 6 ppșibile, .urmată de R. P. 

>— 4 victorii', Franța — 3 victorii, 
:— 2 victorii, R. F. Germană — 
torie.

In clasamentul individual titlul 
mai bun sabreur âl turneului a 
tribuit lui Mâvlikonov (U.R.S.S.)
totalizat 20 de victorii. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Horvath (R. P. Ungară) 
16 victorii și Arabo (Franța) 16 victorii.

★

In urma meciurilor de verificare 
au avut loc zilele acestea a fost 
tuită reprezentativa de box a R. D.
mane care va întîlni la sfîrșitul acestei 
săptămîni la Berlin echipa R. P. Romîne. 
Iată numele celor 10 pugiliști selecțio
nați în ordinea categoriilor ; O. Babiasch, 
Rainer Poser, Dieter Ahràndt, Werner 
Kirsch, Werner Busse, Bruno Guse, Gun
ter Wensierski, Erick Posorski, Bruno 
Witkowski, Dieter Lehmann.

■*
Echipa selecționată feminină de bas

chet a Franței a jucat duminică’ seara la 
Belgrad cu reprezentativa Iugoslaviei 
Baschetbalistele franceze au -obținut vic
toria cu scorul de 64—59 (34—25)

*
Cu prilejul urnii concurs de atletism 

desfășurat 'în sală, la Holywood, John 
Uelses, care deține cea mai bună per
formanță mondială pe teren acoperit la 
săritura eu prăjina, și-a făcut reintrarea 
realizînd o performanță de 4,76 m. El 
a făcut apoi o tentativă de record, ra- 
tînd însă toate cele trei încercări la 
4,91 m.

★

In piscina de la Zagreb (25 m) înotă
torul iugoslav Nenad Kuridja a obținut 
o valoroasă performantă în proba de 100 
m fluture fiind .cronometrat în 60”. Re
cordul european (bazin de 50 m) este de
ținut în prezent de cehoslovacul Hopka 
Sa l’ 01.”2/lâi

de 7 luni, cau- 
suferit în timpul 
Sofia, recordma-

(Urmare din pag. I-a)
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INFORMAȚII
• Duminică a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Havana, delegația Uniunii 
Tineretului Muncitor care va participa la 
primul Congres Național al Asociației 
Tinerilor Insurgenți din Cuba. Delegația 
este condusă de tov. 
membru supleant al 
U.T.M.

® Luni a sosit în
-fie a tineretului polonez condusă de Ko- 
ciolek Stanislaw, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Socialist din R.P. Po
lonă, care, la. invitația C.C. al U.T.M., va 
face o vizită în țara noastră timp de 14 
zile.

• Consiliul orășenesc A.R.L.U.S. Bucu
rești a organizat luni seara, la Casa prie
teniei romîno-sovietice, o întîlnire cu 
artiștii Circului Mare din Moscova.

Cuvîntul de salut a fost rostit de Du
mitru Almaș, membru al Consiliului oră
șenesc A.R.L.U.S. București. A urmat up 
program artistic prezentat de artiști ai 
Circului Mare din Moscova, ai Circului 
de Stat din București și ai teatrului sati
ric muzical „Constantin Tănase".

Octavian Nistor, 
Biroului C.C. al

Capitală o delega-

O«O

de partid formate

BUENOS AIRES. Aspect de la un 
mare miting al feroviarilor care se 
opun măsurilor guvernului argenti
nian de a suprima o serie de linii 
de cale ferată șl de a arunca pe 
drumuri zeci de mii de muncitori și 
funcționari.

Agravarea Grazes politÎGe 
din Argentina

Al VII-lea Congres al P. C. din Tunisia
RAPORTUL DE ACTIVITATE PREZENTAT DE MOHAMMED ENNAFAA

nafaa a vorbit despre rolul partidu
lui, despre justețea poziției sale, 
despre activitatea lui. în sfîrșit el a 
expus programul partidului.

Partidul Comunist din Tunisia al 
cărui țel principal este instaurarea 
unei societăți cu adevărat socialiste, 
a subliniat raportorul, luptă în e- 
tapa actuală pentru un conținut so
cial și democratic avansat âl statu
lui tunisian, pentru întărirea inde
pendenței și încheierea evacuării 
trupelor străine, pentru extinderea 
democrației, pentru o economie na
țională independentă care să slu
jească întregul popor, pentru satis
facerea cerințelor maselor populare, 
pentru o politică externă care să 
dea o lovitură neocolonialișmului. 
în încheiere, M. Ennafaa a vorbit 
despre necesitatea luptei muncitori
lor, țăranilor și tuturor forțelor in
teresate în înfăptuirea acestui pro
gram.

Lucrările congresului continuă.
<>e<5------------

Congresului

TUNIS 26 (Agerpres). — TASS: 
La 25 martie, în orașul Tunis s-a 
deschis cel de-al VII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Tuni
sia. în aplauzele furtunoase ale 
delegaților, Mohammed Harmel, se
cretar al Comitetului Central al 
partidului, a dat citire telegrame
lor de salut adresate 
de partidele frățești.

Mesajul de salut al C.C. al 
P.C.U.S. — care a fost 
—- a fost salutat cu căldură de dele
gați.

în raportul de activitate al Comi
tetului Central prezentat la cel 
de-al VII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Tunisia, Mohammed 
Ennafaa, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Tunisia, a vorbit despre si
tuația internă și internațională. 
Apoi el a făcut o caracterizare amă
nunțită a claselor sociale din Tuni
sia și a analizat poziția lor în legă
tură cu problemele actuale. M. En-

citit primul

Declarațiile secretarului general 
al P. C. din Chile

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Con
gresul partidului nostru, çare a avut 
loc zilele trecute, prezintă o însem
nătate deosebită pentru dezvoltarea 
continuă a luptei poporului chilian 
pentru eliberarea națională și so
cială deplină, a declarat Luis Cor- 
valan, secretar general al P. C. din 
Chile, corespondentului din Santiago 
al ziarului „Pravda”.

Apreciind acest eveniment, Cor- 
valan a-subliniat că el s-a caracte
rizat printr-un număr de trăsături 
importante. După părerea lui, cea

si®/»
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Poporul spaniol luptă hotărît împotriva 
dictaturii îranchista

• Se creează o situație nouă în sindicate și la sate
• Literele „A” și „D” de pe zidurile Barcelonei

asupra ajutorului ce urmează să fie 
acordat noilor gospodării colective, 
în această privință s-a stabilit ca 
președintele și cei mai buni briga
dieri să dea ajutor concret în or
ganizarea muncii la gospodăria co
lectivă din Monor, înființată de cu- 
rînd.

Față de rezultatele pe care le-a 
dat inițiativa ajutorării gospodării
lor colective tinere de către cadrele 
cele mai experimentate ale gospo
dăriilor colective fruntașe, comitetul 
raional de partid a hotărît extin
derea ei.

La plenara comitetului raional, 
primul secretar al comitetului raio
nal de partid, tov. Vasile Căldare, 
a arătat că au fost trimise în sate 
colective alcătuite din ingineri agro, 
nomi, tehnicieni, colectiviști fruntași 
șl conduse de membri ai comitetu
lui raional de partid și instructori 
teritoriali care ajută la alcătuirea 
planurilor de producție și la orga
nizarea muncii în noile gospodării 
colective. La Iara de Mureș, consi
liul de conducere al gospodăriei a 
primit ajutor din partea tovarășului 
Mihai Nagy, președintele gospodă
riei colective din GorenL Morat Si- 
mion. președintele colectivei din Lu- 
ieru, a stat mai multe zile la noua 
gospodătie colectivă din Miloș. în 
felul acesta, de la primii lor pași 
gospodăriile colective tinere au pri
mit un ajutor prețios.

...în 58 din cele 61 gospodării co
lective din raion există organizații 
de. bază, iar în 3 gospodării coleq-

five sînt grupe
din membri și candidați de partid. 
Comitetul raional de partid a ana
lizat de curînd activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid din 
raion pentru întărirea rîndurilor lor. 
Din această analiză a reieșit că prin 
antrenarea activului fără partid la 
rezolvarea celor mai importante 
sarcini care se ridică în domeniul 
activității economice și sociale, or
ganizațiile de bază din gospodăriile 
colective din comunele Toldal, Iara 
de Mureș, Lueru, Petelea, Dedrad, 
Băla și altele obțin rezultate bune în 
munca pentru întărirea economică a 
acestor G.A.C., pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale. în pre
zent în activul fără partid sînt cu
prinși peste 6.000 colectiviști fruntași, 
care participă cu elan la înfăptuirea 
acțiunilor întreprinse de organizații
le de bază, au posibilitatea să cu
noască mai bine viața de partid și 
politica partidului ; ca o urmare fi
rească a creșterii conștiinței.lor po
litice, mulți dintre ei. cer să fie pri
miți în rîndurile candidaților de 
partid. în ultimul timp, organizațiile 
de bază din gospodăriile colective 
au primit un mare număr de colec
tiviști fruntași în rîndul candidaților 
de partid.

...început de primăvară într-un ra
ion ae curînd colectivizat. Comuniș
tii își concentiează forțele spre con
tinua consolidare organizatorică și 
economică a gospodăriilor colecti
ve. Perseverența și priceperea lor 
contribuie ca cele întreprinse în a- 
ceastă primăvară să fie duse pînă 
la capăt pentru înflorirea continuă 
a raionului, pentru viața îmbelșu
gată și fericită a colectiviștilor.

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Criza politică din Argentina conti
nuă să se agraveze. în ciuda relată
rilor anterioare ale agențiilor occi
dentale de presă anunțînd că între 
președintele Frondizi și forțele mi
litare ar fi intervenit o înțelegere 
cu privire la componența noului gu
vern, la 25 martie s-a anunțat că 
armata, și în special conducătorii 
flotei maritime militare, cer demisia 
imediată a președintelui.

în timp ce conducătorii armatei 
cer demisia Iui Frondizi pentru a 
instaura un regim de dictatură, 
partidele politice de opoziție cer și 
ele demisia președintelui acuzîndu-1 
de încălcarea prevederilor constitu
ționale prin anularea ultimelor ale
geri parlamentare.

într-un comunicat publicat la 25 
martie, conducerea „Uniunii civice 
radicale a poporului“, principalul 
partid de opoziție, condus de Ricardo 
Balbin, a cerut demisia, lui Frondizi 
și protestează împotriva „interven
ției străine în criza prin care trece 
în prezent țara“. Această parte a 
comunicatului se referă la interven
țiile ambasadelor S.U.A. și Marii 
Britanii în favoarea menținerii la 
putere a lui Frondizi.

Nici membrii partidului lui Frondi
zi, „Uniunea civică radicală intran
sigentă” nu sînt de acord cu mă
surile președintelui. Vicepreședintele 
partidului a declarat că deputății 
acestui partid sînt dispuși să voteze 
pentru abrogarea decretului prin 
care au fost anulate alegerile.

Aceeași poziție o are și partidul 
democrat creștin.

între timp forțele progresiste din 
Argentina își string rîndurile pentru 
a face față primejdiei instaurării 
unei dictaturi militare. „Mișcarea 
pentru unitatea și coordonarea sin
dicală” subliniază într-un comunicat 
succesul grevei de 24 ore declarată 
la 23 martie de Confederația celor 
62 de organizații și la care au parti
cipat aproape 2 milioane de oameni 
ai muncii. Comunicatul preconizează 
organizarea unei conferințe a con
ducătorilor sindicatelor, organizații
lor de mase și partidelor politice 
pentru „a coordona lupta împotriva 
instaurării dictaturii”,

ROMA 26 (Agerpres). —„Se apro
pie clipa eliberării Spaniei“, a de
clarat fostul ministru al Afacerilor 
Externe al Spaniei, Alvarez Del 
Bajo, într-un interviu acordat co
respondentului ziarului „Paese Sera”.

Alvarez Del Bajo a arătat că în 
prezent în Spania se creează o si
tuație complet nouă. „In sindicatele 
spaniole, sindicate create după tipul 
fascist, apăr noi conducători, aleși 
de muncitori, ceea ce face ca acum 
sindicatele să sprijine mai des gre
vele”.

„Pentru prima oară țăranii din 
Andaluzia și Estremadura se orga

nizează și stabilesc contacte cu cei 
expulzați în străinătate. Acesta este 
un fenomen nou și foarte important 
la care trebuie să adăugăm lupta 
susținută dusă de tinerii și studenții 
pe care regimul lui Franco n-a reu
șit să-i atragă de partea sa. Literele 
,.A” (amnistie) și „D” (democrație) 
de cîte doi metri pe care studenții 
din Barcelona le-au scris pe zidurile 
universității nu vor putea fi șterse 
ușor.

Sînt convins că dacă acum ar avea 
loc alegeri libere, pentru Franco ar 
vota mai puțin de 10 la sută din 
spanioli”.

IN timp ce în katanga sosesc noi mercenari

Chombe isi continuă
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). 

—Referindu-se la cauzele impasului 
în care se află tratativele Adoula— 
Chombe, corespondentul agenției 
Associated Press, Wilton Wynn, 
scrie că poziția șefului separatiștilor 
katanghezi constituie un pas înapoi 
față de acordul de la Kitona semnat 
de Adoula și Chombe în decembrie. 
Corespondentul amintește că la Ki
tona Chombe a acceptat să recu
noască legea fundamentală (consti
tuția) Republicii Congo, care con-

manevrele separatiste 
sacră unitatea Congoului drept bază 
pentru reglementarea problemei 
katangheze. în prezent, relatează 
corespondentul, Chombe dorește 
însă să rezolve problema în afara 
prevederilor legii fundamentale. El 
continuă să-și aroge calitatea de șef 
al unui stat independent care duce 
tratative cu un alt stat independent...

în timp ce se desfășoară tratati
vele de la Leopoldville, în Katanga 
continuă să sosească mercenari 
străini.
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PatrioțiiPatrioții sud-vietnamezl
regimului dictatorial al lui ......   _.„o..... „ „
la un miting organizat de Frontul de eliberare națională.

își intensifică lupta pentru răsturnarea 
Nçjo Dinh Diem. în fotografie : Un aspect de

mai însemnată trăsătură a congre
sului o constituie faptul că el a re
flectat unitatea și coeziunea parti
dului.

Congresul, a amintit Corvalan, -a 
fost precedat de discutarea rodnică 
a proiectului de program al parti
dului și a altor documente. Au avut 
loc aproape 3.000 de adunări ale or
ganizațiilor de bază, 160 conferințe 
raionale și 26 conferințe regionale 
de partid.

Corvalan a subliniat că pentru 
întărirea unității și spiritului com
bativ al partidului au fost de o în
semnătate deosebită congresele al 
XX-lea, XXI-lea și XXII-lea ale 
P.C.U.S., hotărîrile consfătuirilor de 
la Moscova ale partidelor comuniste 
și muncitorești din 1957 și 1960, 
lupta dusă împotriva revizionismu
lui, dogmatismului și sectarismului.

în hotărîrile partidului nostru, a 
spus Corvalan în continuare, este 
schițată perspectiva de a obține în
tr-un viitor apropiat formarea unui 
guvern popular. Acesta este un țel 
realist. în momentul de față țara 
noastră trece printr-o criză econo
mică care se adîncește treptat. în 
cadrul actualei politici oficiale a 
statului Chile nu există ieșire din 
această criză.

Rezultatele recentelor alegeri din 
Argentina, în cursul cărora guver
nul argentinian a suferit o înfrîn- 
gere, a arătat Corvalan în conti
nuare, dovedesc odată mai mult că 
nu mai poate fi tolerată actuala si
tuație din America Latină. Triumful 
revoluției cubane și dezvoltarea ei 
au arătat popoarelor latino-ameri- 
cane că victoria asupra imperialis
mului este cu putință.

26 conferințe regionale

Ministrul Muncii din S.U.A, 
despre problema șomajului

NEW YORK 26 (Agerpres). — „Șo
majul rămîne Ia un nivel foar'e 
înalt în întreaga țară", recunoaș
te ziarul „New York Times" . într-un 
articol redacțional. Referindu-se Ta 
situația deosebit de critică din 2.0 
de regiuni din S.U.A., „New York 
Times" scrie : „Printre aceste re
giuni trebuie menționate regiuni ale 
depresiunii economice cronice ca 
de pildă regiunea industriei miniere 
din Virginia de vest și Pennsylvania 
și fostele centre ale industriei textile 
din statele din Noua Anglie. Din 
această categorie fac parte și ma
rile centre industriale Pittsburgh și 
Detroit“.

După cum a relevat ministrul 
Muncii al S.U.A,, Goldberg, într-un 
discurs rostit la Denver, șomajul se 
resimte în mod deosebit și în rîn
durile muncitorilor agricoli. Există 
totodată o largă categorie de mun
citori agricoli sezonieri care străbat 
diferite regiuni din țară în căutam 
de lucru. Fluctuațiile sezoniere în 
folosirea brațelor de muncă în aqri- 
cultură, a arătat Goldberg, sînt con
siderabile. Din fiecare cinci munci
tori, care au de lucru, doi lucrează 
săptămîna de lucru incompletă pri
mind salariu incomplet.

Muncitorul șomer Charles Perry, 
relatează săptămînalul „The Wor
ker , a fost nevoit să ceară adăpost 
împotriva frigului în închisoarea din 
orașul său —Muskegon (statul Michi
gan). Cu mai multe luni în urmă, 
Perry împreună cu alte sute de 
muncitori au fost concediați de la 
o întreprindere din localitate. încă 
din august anul trecut, el a fost ne
voit să-și părăsească locuința și. să 
se „mute" într-un vechi automobil 
pe un teren viran.

Aceeași publicație relatează că 
în orașul Donora (Pennsylvania), de 
19 luni principala uzină aparținînd 
societății „U. S. Steel" lucrează în 
ritm redus. 2s.000 de muncitori au 
fost concediați sau trecuți la săp
tămîna de lucru incompletă.

„The Worker" subliniază că, din 
1953, peste 45.000 de feroviari au 
fost concediați și alți 200.000 sînt a- 
menînțați de perspectiva șomajului 
în viitorul apropiat.

-----o® o-----

Acțiunile minerilor 
japonezi

TOKIO. AI 33-lea Congres al Federa
ției Japoneze a Sindicatelor muncitorilor 
din industria carboniferă a hotărît mo
bilizarea a 100.000 de mineri la acțiunile 
de masă în apărarea drepturilor vitale 
ale minerilor în cadrul ofensivei de pri
măvară, care se desfășoară în prezent in Japonia.
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GENEVA 26 (Agerpres). - în le

gătură cu încetarea subită din viață 
a lui T. G. Naraianan, reprezentan
tul special al secretarului general 
provizoriu âl O.N.U., U. Thant, la 
tratativele pentru dezarmare de la 
Geneva, ședința din 26 martie a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a fost suspendată după 
rostirea mai multor cuvîntări scurte 
în care au fost exprimate condo
leanțe.

Următoarea ședință a Comitetu
lui va avea loc în dimineața zilei 
de 27 martie.

Memorandumul
R. D. Germane

GENEVA 26 (Agerpres). — L. Bolz, 
ministrul Afacerilor Externe al R.D.G., 
a trimis delegațiilor țărilor participante 
la lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare un memorandum al 
guvernului Republicii Democrate Ger
mane.

în memorandum sînt prezentate spre 
examinare, Comitetului considerentele 
și propunerile R.D.G. cu privire la 
crearea de zone denuclearizate în Eu
ropa centrală și în Europa de nord și 
la reducerea forțelor armafe și arma
mentelor clasice sub control corespun
zător în ambele state germane.

Apel adresat femeilor din Întreaga lume 
de participantele la intilniiea mondială . 

a îemeilor pentru dezarmare și pace de la Viena

t
■'A

„Aceasta este astăzi problema
1 internaționala cea mai urgenta“

NUMEROASE SCRISORI PRIMITE DE DELEGAȚIA R. P. ROMÎNE 
LA CONFERINȚA DE LA GENEVA

GENEVA 26. Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite :

Delegațiile membre ale Comitetu
lui celor 18 primesc zilnic scrisori 
din partea a numeroase organizații 
obștești de femei și tineret din di
verse țări, în care ele își exprimă 
dorința ca Conferința de la Geneva 
să obțină rezultate pozitive de na
tură să deschidă calea dezarmării 
generale și totale.

Pe adresa delegației R. P. Romîne 
la Geneve au sosit numeroase ase
menea sc. sori. Astfel, Organizația 
femeilor pentru pace din Cham- 
paign-Urbana (statul Illinois — 
S.U.A.) a trimis o scrisoare la care 
sînt anexate semnăturile în original 
-și în care se arată priptre . altele : 
„Dorim ca niciodată bărbații, femeile 
și copiii aparținînd vreunei națiuni 
să nu sufere ororile unui război nu
clear — așa cum dorim ca noi în
șine să nu suferim asemenea orori. 
In ce privește femeile americane, ele 
sprijină pe deplin discutarea con
structivă a problemelor la confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva".

într-o altă- scrisoare primită din 
partea Asociației „Vocea femeilor 
din Canada“ se arată : „Oamenii 
pot găsi mijloace nficace pentru a 
rezolva problemele internaționale 
litigioaso într-o lume fără arme. 
Cerem delegațiilor să ia inițiativa 
unor acorduri menite să realizeze 
un program de dezarmare generală".

Pe adresa delegației R. P. Romîne 
la conferința de la Geneva, s-a pri
mit o scrisoare și din partea Uniu
nii belgiene pentru apărarea păcii 
în care se arată : „Considerăm că 
proiectatele experiențe atomice a- 
mericane în atmosferă contravin 
speranțelor de pace. Sperăm că fie
care delegat va face totul pentru a 
realiza cel puțin unii pași spre 
dezarmarea atît de mult așteptată 
de oamenii din lumea întreagă".

Două sute de participanți la o 
conferință a Uniunii germane a păcii 
din Offenbach (Germania occiden
tală) au trimis delegației R. P. Ro
mîne o scrisoare în care arată : 
„Sîntem de părere că dezarmarea 
este astăzi problema internațională 
cea mai urgentă. Declarăm că ne

punem mari speranțe în Conferința 
de la Geneva și dorim din toată 
inima o înțelegere cu privire la o 
zonă denuclearizată“.

Scrisori cu conținut similar au 
fost primite de către delegația R. P. 
Romîne și din partea altor organi
zații.

VIENA. — (Corespondentul Ager
pres transmite) : Întâlnirea Mon
dială a Femeilor pentru dezarmare 
de la Viena și-a încheiat lucrările. 
In ședința din seara zilei de 25 mar
tie azi luat cuvîntul delegate din Ior
dania, Chile, Suedia, Irak, Portu
galia și din alte țări. Ele au vorbit 
despre năzuința femeilor de menți
nere a păcii și asigurare a unui vii
tor fericit copiilor.

Participantele la întâlnire au adop
tat în unanimitate un apel adresat 
femeilor din întreaga lume și un 
Memorandum către Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva. S-a 
hotărît să se trimită la Geneva o 
delegație care să înmîneze Memo
randumul participanților. la Confe
rința pentru dezarmare.

In apelul adresat femeilor din în
treaga lume, participantele la întâl
nirea Mondială a Femeilor pentru 
dezarmare, îngrijorate de amenin
țarea permanentă a unui război ato
mic, cer fiecărei femei să-și dea

seama de gravitatea situației inter
naționale și să fie pătrunsă de sen
timentul răspunderii. Dezarmarea, 
se arată în apel, este o necesitate 
imperioasă pentru toți și este pe 
deplin realizabilă. Chemăm toate 
femeile să lupte pentru dezarmare, 
pentru ca uriașele fonduri cheltuite 
în prezent în scopuri militare să fie 
folosite pentru creșterea bunăstării 
tuturor popoarelor. Aceasta ar înlă
tura situația actuală cînd milioane 
de oameni nu au ce mînca, nu au 
locuințe, nu dispun de asistență 
medicală, nu au posibilitatea să 
meargă la școală.

Chemăm toate femeile, se .sub
liniază în apel, să dea dovadă de 
inițiativă și să sprijine toate ac
țiunile, atît pe plan național, cît și 
pe plan internațional, pentru a se 
pune capăt pentru totdeauna expe-
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Aspect de la festivita-

y

Vizita parlamentarilor romîni 
în Indonezia

riențelor nucleare și pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale. 
Trebuie organizate campanii și ac
țiuni la care să participe toate fe
meile pentru a determina guvernele, 
parlamentele și pe oamenii de stat 
să rezolve diferendele pe calea tra-

DJAKARTA 26 (Agerpres). — Vi
zita delegației Marii Adunări Na
ționale,.a R. P. Romîne în Indonezia 
s-a apropiat de sfîrșit. în zilele de 
23 și 24 martie delegația a vizitat 
orașele Bandung și Bogor.

Sîmbătă dimineața, delegația a 
fost invitată la sediul Adunării 
populare consultative provizorii, 
care se află la Bandung, unde a fost 
primită de Chaerul Saleh, președin
tele Adunării, Aii Sastroamidjojo, 
îdham Chalid și Aidit, vicepre
ședinți, precum și alte personalități, 
întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în continuare, oaspeții romîni au 
făcut o vizită la Universitatea Pad- 
jadjaran din Bandung.

în aula Universității, unde au fost 
de față peste 500' studenți indone
zieni, a avut loc un miting în cinstea 
delegației.

în seara zilei de sîmbătă guverna
torul regiunii a oferit în cinstea 
delegației un program artistic.

Duminică delegația a făcut o vi
zită în împrejurimile Bandungului.

*
DJAKARTA 26 (Agerpres). — în 

seara zilei de 25 martie, ambasado
rul R. P. Romîne îți Indonezia, Pavel 
Silard, a oferit în saloanele amba
sadei o recepție în cinstea delega
ției parlamentare romîne. La recep
ție au participat Zainul Arifin, pre
ședintele parlamentului indonezian, 
cei patru vicepreședinți, precum și 
președintele Comisiei pentru Afaceri 
Externe a Parlamentului, Suharto, 
locțiitor al ministrului prim, dr. Sa-

trio, ministrul Sănătății, Ruslan 
Abdulgani, mareșalul Suryadarma, 
dr. Tajeb, președintele Universității 
din Djakarta, deputați, funcționari 
superiori din M.A.E., șefii de misiuni 
diplomatice, reprezentanți ai vieții 
economice, culturale, științifice, ar
tiști etc. De asemenea a participat 
Sukrisno, ambasadorul Indoneziei în 
R. P. Romînă.

în seara aceleiași zile, șeful dele
gației romîne, acad. Ștefan Nico
lau, a rostit o cuvîntare la radio 
Djakarta. Vorbitorul a împărtășit 
impresiile membrilor delegației în 
cursul vizitei lor prin Indonezia și 
a făcut o expunere cu privire la 
realizările R. P. Romîne în dezvol
tarea economiei și culturii. De ase
menea, el a vorbit despre politica 
fermă de pace și coexistență paș
nică promovată de guvernul R. P. 
Romîne, despre relațiile de priete
nie și colaborare multilaterale 
romîno-indoneziene.

Luni dimineață delegația parla
mentară romînă a părăsit Indone
zia. La aeroport, Arudji Karta- 
winata, prim vicepreședinte al par
lamentului indonezian, a rostit o 
călduroasă cuvîntare, urînd oaspeți
lor drum bun. A răspuns acade
micianul Ștefan Nicolau. Un grup de 
fete a oferit deputaților romîni bu
chete de orhidee indoneziene și ghir
lande de flori.

Vizita delegației parlamentare a 
R. P. Romîne în Indonezia, care a 
durat 15 zile, a prilejuit o puter
nică manifestare a prieteniei dintre 
popoarele romîn și indonezian în 
numele păcii și progresului.

tativelor.
In Memorandumul adresat parti

cipanților la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva se exprimă 
speranța că Conferința va elabora 
programul de dezarmare generală, 
totală și controlată și va trece la în
făptuirea acestui program.

HAVANA.
tea înmînării Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii intre 
popoare“ Iui Fidel Castro.

----- O® O-----

Indonezia este decisă 
să obțină neîntîrziat 

realipirea Irianului de Vest
DJAKARTA, 26 (Ageipres). — Co

respondentul din Djakarta al agen
ției .Reuter relatează că prșședint 
tele Indoneziei, Sukarno, a hotărît 
să nu mai trimită pe Adam Malik, 
conducătorul delegației indoneziene, 
la tratativele de la Washington din
tre reprezentanții Indoneziei și Olan
dei în legătură cu Irianul de Vest.

Anunțînd acest ■ fapt, generalul- 
maior Ahmed Jani, șeiul statului ma
jor al operațiunilor pentru elibera
rea Irianului de Vest, a declarat 
totodată că președintele a hotărît 
să recheme din Washington și pe 
cel de-al doilea delegat al Indone
ziei. El a adăugat că hotărîrea pre
ședintelui Sukarno arată că Indo
nezia este decisă să obțină realipi
rea neîntîrziată a Irianului de Vest.
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DecBaraf na €♦ din IX
împotriva aplicării legii antidemocratice McCarran

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
După cum arată agenția TASS, 
Partidul Comunist din Statele Unite 
a dat publicității o declarație în care 
demască esența reacționară a legii 
McCarr,an. • ■ ’ '

Gus Hali, secretar general al Par
tidului Comunist din S.U.A.; și Ben
jamin Davis, secretar, național al 
partidului, se spune. în declarație; au 
fost arestați la 15 martie pentru că 
au refuzat să înregistreze partidul 
pé baza prevederilor acestei legi’ ru
șinoase. Sînt primele arestări efec
tuate în baza acestei legi, care cu
prinde afirmația calomnioasă că 
partidùl comunist ar fi agent al unei 
puteri străine, ar săvîrși și acte de 
spionaj, sabotaj, înșelăciune și ex- 
crocherie.

Pentru prima oară în istoria Sta
telor Unite un partid politic este 
acuzat și deferit justiției.

Declarația arată că se fac în 
mod vădit încercări de a aplica în 
așa fel legea McCarran, incit în

La Geneva
A. A. Gromîko, ministrul Aface

rilor Externe al U.R.S.S., l-a primit 
la 26 martie pe V. David, ministrul 
Afacerilor Externe al R. S. Ceho
slovace. între cei doi miniștri a avut 
loc o convorbire prietenească în le
gătură cu activitatea Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare.

în după-amiaza zilei de 26 mar
tie, A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.Ș.S., a primit 
la reședința delegației sovietice pe 
D. Rusk, secretarul de stat al S.U.A., 
cu care a avut o convorbire.

în dimineața zilei de 26 martie, 
L. Bolz, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.D.G., și persoanele care îl 
însoțesc au părăsit Geneva pleèînd 
cu avionul la Berlin.

BAGDAD. La 24 martie, primul minis
tru al Irakului, Kassem, a anunțat că po
porul irakian va avea o nouă constituție. 
Proiectul va fi pregătit ținîndu-se seama 
de actuala constituție în vigoare și va 
fi supus unui referendum.

HAVANA. La 23 martie, pe aero
portul cuban Ciudad-Libertad a ate-

R T Ș TIR»
american la bordul 
pilotul sergent Bob-

r
rizat un avion 
căruia se afla 
by Keesee. Pilotul a cerut autorită
ților cubane să i se' acorde azil po
litic.

Incidente în Cipru
' ANKARA. — Atacarea cu bombe 

a două moschei din Cipru — trans
mite agenția „Associated Press“ — 
a provocat duminică seara încorda
re în cercurile politice de la An
kara.

într-un comunicat dat publicității 
la Ankara se subliniază că acest 
atac constituie un efort al extremiș
tilor de a crea neînțelegeri între 
Grecia, Turcia și Republica Cipru.

- în ■ comunicat se mai spune că 
Turcia speră că răspunzătorii vor fi 
atestați și pedepsiți fără întîrziere 
și că guvernul turc se așteaptă ca 
guvernul cipriot să ia măsurile ne
cesare de precauție pentru a evita 
repetarea unor astfel de incidente 
care sînt contrare „intereselor re
ciproce“.

Răsfoind presa mondială

în jurul tratativelor de la Geneva
Nu dificultățile trebuie

Referindu-se la campania unor or
gane de presă occidentale care răs- 
pîndesc zvonuri cu privire la „impa
sul" în care ar fi intrat chipu
rile lucrările Comitetului celor 18, 
și arătând că, după cum relatează 
înșiși ziariștii respectivi, sursa aces
tor zvonuri o constituie delegația 
S.U.A., ziarul „PRAVDA“, sub sem
nătura corespondentului său din Ge
neva, Nekrasov, scrie în numărul 
său de luni :

„Ce se înfîmplă în realitate? Dacă 
există vreun motiv să se vorbească 
despre impas sau mai precis despre 
dificultăți serioase, apoi el se referă 
numai la munca grupului format din 
reprezentanfii celor trei puteri — Uniu
nea Sovietică, S.U.A. și Anglia care se 
ocupă de problema interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară. Epicentrul 
acestor dificultăfi nu se află însă pe 
malurile lacului Leman. El trebuie 
căutat de partea cealaltă a Atlanticu
lui, pe malurile rîulefului mlăștinos Po
tomac, unde se află cartierul general 
al militarismului american — Penta
gonul.

Orice ar spune în aceste zile la Ge
neva reprezentantul Statelor Unite sau 
al Angliei, prin orice argumente pseu- 
doștiinfifice ar încerca ei să mascheze 
cerinfa lor cu privire la trimiterea în 
Uniunea Sovietică a inspectorilor lor 
spioni, scrie în continuare Pravda, în 
Occident nu se va găsi nici un obser
vator, cunoscător cît de cît al siiuafiei, 
care să nu-și dea seama de inconsis
tenta argumentelor formulate în pre
zent de S.U.A. și Anglia.

Posibilitatea de detectare a experien
țelor nucleare prin mijloacele nationale 
ale statelor a fost recunoscută de în
șiși conducătorii puterilor occidentale.

...Dificultățile în munca grupului ce
lor trei puteri nucleare nu au apărut 
în virtutea factorilor tehnici. Analizînd 
pozifia Occidentului la tratative, ziarul 
londonez „Observer" este de părere 
că S.U.A. au ales, probabil, problema 
inspeefiei pentru „a bloca acordul", 
deoarece în America „s-a luat hotă- 
rîrea fermă de a se efectua experiențe 
nucleare în atmosferă", lată In ce 
constă esenfa lucrurilor I 
t .Linia taefkä a adversarilor dezarmă-

puse pe primul plan
rii devine din ce în ce mai clară, scrie 
în continuare autorul. Punînd pe pri
mul plan dificultățile legate de o pro
blemă, fără îndoială, importantă, dar 
nici pe departe cea mai importantă la 
actualele tratative, ei vor să le folo
sească ca un berbec pentru a preîntîm- 
pina discutarea cu folos a problemei 
dezarmării generale și totale, In ceea 
ce privește dificultățile înseși, ele sînt 
create în mod conștient de cercurile 
interesate în torpilarea tratativelor, în 
încercările de a arunca vina pentru a- 
ceasfa asupra Uniunii Sovietice și de a 
asigura în felul acesta condiții mai fa-

vorabile pentru experiențele nucleare 
americane. La un asemenea procedeu, 
— cînd din considerente politice pro
blemele pur tehnice sînt folosite ca 
piatră de încercare — Occidentul a re
curs nu o dată în trecut.

în aceste zile organele reacționare 
ale presei occidentale desfășoară o 
campanie de propagandă denaturînd 
pozifia Uniunii Sovietice. Totuși aceas
tă poziție este clară și invariabilă. După 
cum subliniază mereu în cuvîntările 
lor reprezentanții U.R.S.S. la tratative, 
Uniunea Sovietică este gata să sem
neze imediat tratatul cu privire la in
terzicerea tuturor experienjelor cu arma 
nucleară și stabilirea unui control asu
pra traducerii lui în viată cu ajutorul 
mijloacelor nationale de detectare."

Părerea savanfilor englezi cu privire 
la defectarea exploziilor nucleare

Ziarul „DAILY MAIL“ din 21 mar
tie a publicat o notă în care se 
spune :

„Doi oameni de știință britanici, 
experți în fizica nucleară, Sir Wil
liam Penney și Sir Solly Zucker
mann au părăsit la -21 martie a.c.. 
Washingtonul, unde au dus tratative 
secrete cu consilierii președintelui 
Kennedy în privința posibilității 
schimbării radicale a conținutului 
unui tratat cu U.R.S.S. privitor la in
terzicerea experiențelor atomice.

Oamenii de știință britanici au 
încercat să-i convingă pe ameri
cani că ceea ce Anglia consideră 
ca sistem minim de control satisfă-

cătoi al experiențelor atomice (ba
zat în principal pe mijloacele de 
detectare pe care știința și tehnica 
le-au pus la dispoziția statelor 
— n.r.), este un sistem sigur și 
practic.

Pentru . a-și susține punctul de 
vedere, oamenii de știință britanici 
au adus cu ei datele științifice ale 
noului sistem de detectări folosit de 
Anglia. Potrivit acestor date chiar 
exploziile subterane de o kilotonă 
(adică explozii slabe — n.r.) pot fi 
detectațe pe această cale.“

In încheiere ziarul arată că admi
nistrația americană a respins argu
mentele savanților britanici.

Implicațiile economice ale dezarmării
In legătură cu tratativele de dezarmare de Ia Geneva, în presa 

occidentală se duce o vie discuție cu privire la efectele economice pe 
care le-ar avea dezarmarea în lumea capitalistă și îndeosebi în Statele 
Unite. Redăm mai jos cîteva extrase :
„Unul din motivele nervozității 

care domnește în ultimele săptă- 
mîni la bursa din Wall Street — 
eerie ziarul vest-german „FRANK
FURTER RUNDSCHAU’ într-o cores
pondență din Washington — îl con
stituie îngrijorarea unor cercuri asu
pra posibilității unei înțelegeri în
tre S.U.A. și U.R.S.S. cu privire la o. 
dezarmare generală, controlată.

Cum se pot evita, mai ales în S.U.A., 
regrese și lovituri prea puternice în 
condițiile aplicării practice a etape
lor de dezarmare ?... Bugetul apă
rării se ridică în momentul de față 
la aproape 60 miliarde dolari. Con
centrarea necesară a producției de 
război a făcut ca anumite ramuri 
industriale ale S.U.A. să depindă 
într-o măsură supradimensională și

nesănătoasă din punct de vedere 
economic, de comenzile statului, de 
comenzile destinate apărării.

Cum ar putea să arate în amă
nunt programul de transformare ? 
Pînă în prezent planurile sînt cu
noscute numai în linii mari. Se știe 
că un grup.de studii numit de Ken
nedy a propus o sporire considera
bilă a actualelor cheltuieli pentru 
învățămînt, bunăstare și lucrări pu
blice (mai ales construcții de șose
le), adică folosirea unei părți con
siderabile a bugetului militar pentru 
aceste scopuri. Va fi însă posibil 
să se dea de lucru, în cadrul unui 
program de pace, tuturor muncito
rilor și funcționarilor care lucrează 
astăzi în industria de armament ? 
Aici este vorba despre 7 milioane de 
oameni care au în general salarii 
deosebit de mari. Dar după părerea 
a numeroși experți, în S.U.A. proble
ma folosirii depline a brațelor de 
muncă depinde mai puțin de men
ținerea sau desființarea industriei 
de armament, decît de evoluția au
tomatizării *).

„Acesta este în momentul de față, 
— scrie ziarul în încheiere — marele 
semn de întrebare care stă în fața 
vieții politice și economice, mai ales 
a S.U.A. Aceasta însă nu schimbă 
cu nimic faptul că lumea are strin
gentă nevoie de o înțelegere asu
pra unui program real de dezar
mare".

In aceeași problemă, 'ziarul „NEW 
YORK TIMES“ scrie sub semnătura 
lui C. L. Sulzberger :

„Imensul nostru efort de înarmare 
ar putea fi transformat cu o ușurință 
surprinzătoare și cu avantaje efec
tive pentru scopuri noi, nemilitare. 
Vor exista desigur la început unele 
nemulțumiri. Dar cînd o țară ener
gică ca a noastră are nevoie de o 
dezvoltare atît de masivă a proprii
lor sale școli, transporturi, construc
ții publice și dorește să-și dezvolte 
programul său de investiții... în 
străinătate, nu este nicidecum ne
voie de un program de înarmări 
pentru a absorbi energiile noastre.

Este de sperat că din actualele 
convorbiri de la Geneva va apare 
un oarecare acord de dezarmare, 
chiar dacă perspectivele inițiale 
sînt nefavorabile’.

NICOSIA. — Ministrul de Inter
ne al Ciprului, Georghadjis, trans
mite agenția „France Presse“, a pu
blicat duminică un comunicat în 
care se menționează că ancheta în
treprinsă de poliție a arătat că răs
punzătorii pentru exploziile unor 
bombe, care s-au produs duminică

dimineața în două moschei, nu sînt 
greci ciprioți, ci chiar turci.

ROMA. După cum anunță ziarul „Uni
ta",' poliția a atacat cu sălbăticie pe 
cel 4.000 de greviști din industria con
strucțiilor și din Industria' constructoare 
de mașini din Gela (Sicilia), care cer 
majorarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Cîteva :zecl de mun
citori au fost răniți..

NEW YORK. Comisia O.N.U. pen
tru problemele situației femeilor a 
cerut să fie luate „măsuri efective 
pe scară națională și internațională“ 
spre a se pune capăt discriminării 
față de femei în domeniul salariilor 
și retribuirilor.

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N., la 23 martie, în largul 
mării, la Sud-est de Cuba, avioane 
ale S.U.A. au ■ ■ -
rînduri în zbor 
navei 
R. D. Germane, 
în țară o încărcătură de zahăr din 
Cuba. în același timp, în imediata 
apropiere a navei „Halberstadt“ 
și-au făcut apariția nave de război 
americane.

în pofida acestor acțiuni, care 
constituie o încălcare a regulilor in
ternaționale cu privire la libertatea 
de navigație în largul mării, nava 
comercială 
stabilit.
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viitor să se pună în practică preve
derile ei cu privire la internări în 
masă în lagăre de concentrare.

„Aceste lagăre, a arătat Gus Hali, 
sînt prea mari pentru a se umple 
numiai cu1 comuniști. Adevăratul o- 
biect al acțiunii legii McCarran este 
poporul american”. Legea McCarran 

.asigură o bază pentru arestări în 
masă sub presiùnea' fasciștilor.

Marea amploare a legii McCarran 
este ilustrată și de capitolele referi-: 
t.oare la organizațiile' „frontului co
munist” în care „au pătruns comu
niștii” — și care se referă la organi
zațiile populare de masă și la sindi
cate. Faimoasa Comisie a Camerei ' 
Reprezentanților pentru cercetarea 
activității antiamericane a publicat 
recent un raport în care figurează 
622 de organizații considerate în ul
timii ani printre organizațiile fron
tului comunist.

Prin această ofensivă sînt amenin
țate în primul rînd organizațiile de 
masă „Veteranii brigăzii Abraham 
Lincoln”, Consiliul național pentru 
prietenia americano-sovietică și Co
mitetul american pentru apărarea 
persoanelor de origină străină. A- 
ceste. organizații sînt date în jude
cată în momentul de față; măsuri a- 
semănătoare sînt în curs de pregă
tire și împotriva altor 12 organizații 
populare.

Procesele Gus Hali și Benjamin 
Davis, se spune în declarație, ca și 
procesul Partidului Comunist au o 
însemnătate hotărîtoare pentru de
terminarea soartei juridice și poli
tice a legii McCarran. Dacă aceste 
procese s-ar încheia cu succes, soarta 
tuturor celorlalte procese intentate 
pe baza acestei legi ar fi hotărîtă 
dinainte. Pe adresa președintelui 
John Kennedy și a ministrului de 
Justiție, Robert Kennedy, sosesc pro
teste din partea cetățenilor de seamă 
și a multor organizații care con
damnă aplicarea legii fasciste Mc
Carran.

*). Autorul se referă Ia faptul că, în 
țările capitaliste, introducerea automati
zării este o gravă sursă de șomaj — n.r.

evoluat în repetate 
razant deasupra 

comerciale ' „Halberstadt“ a 
care transporta

și-a continuat traseul

„0 marc victorie a popoarelor 
algerian și francez“

Un interviu al
BERLIN 26 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat corespondentului 
din Paris al ziarului „Neues Deutsch
land”, Maurice Thorez, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez, a declarat că acordul realizat 
la Evian constituie o mare victorie 
a popoarelor algerian și francez și 
o înfrîngere a reacțiunii colonialiste 
și a forțelor imperialiste din întrea
ga lume.

Maurice Thorez a subliniat, de a- 
semenea, că în lupta pentru pace 
în Algeria o mare însemnătate a 
avut solidaritatea internațională 
crescîndă cu poporul algerian și, în 
deosebi, solidaritatea manifestată 
de statele socialiste.

Burghezia franceză nu a putut să 
rezolve prin război problema alge-

lui M. Thorez
riană, întrucît în prezent trăim o 
perioadă în care popoarele nu mai 
tolerează asuprirea străină și își cer 
independența. Ceea ce s-a întîmplat 
în. Algeria prevestește înfrîngerea 
colonialiștilor din Africa de sud, din 
Portugalia și din alte țări.

Secretarul general al P.C.F. a de
clarat : perioada de tranziție din
tre acordul de la Evian și re
ferendumul din Algeria în problema 
independenței cere atît poporului 
francez cît și poporului algerian cea 
mai mare vigilență. Pericolul nu a 
fost înlăturat o dată cu încetarea 
focului.

M. Thorez a condamnat cu aspri
me acțiunile periculoase și criminale 
ale bandelor fasciste ale O.A.S.
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La închiderea ediției

In Algeria continuă 
crimele fasciștilor 

O. A. S.
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Intr-o catastrofă minieră care s-a produs zilele trecute în Anglia 
au murit 60 mineri, iar aijl 37 au fost răniți. In fotografie : Aspect din 
timpul operațiilor de salvare. (Foto Keystone)

ALGER 26 (Ageipres). — Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă situa
ția din Algeria se menține încordată 
ca urmare a'activității teroriste des
fășurate de O.A.S. care face eforturi 
disperate pentru a sabota aplicarea 
recentelor acorduri de la Evian.

Ca urmare a violentelor schimburi 
de focuri care au avut loc duminică 
la Alger și în alte orașe algeriene, 
între elemente din cadrul „Organi
zației Armate Secrete“ și trupele 
franceze cît și a atentatelor puse 
la cale de fasciștii O.A.S., au fost 
omorîte 21 de persoane și rănite 
peste 90. Cartierul Bab-el-Oued con
tinuă să fie înconjurat de cordoane 
de trupe, sprijinite de importante 
unități de tancuri. Au fost are
stați numeroși membri ai O.A.S. 
care s-au refugiat în acest cartier.

★

. Luni după-amiază, arată agen
ția France Presse, grupuri de 
ultracolonialiști, scandînd „Algeria 
franceză“, „Salan la putere” au în
cercat să pătrundă în centrul ora
șului pentru a se uni cu O.A.S.-iștii 
încercuiți de armată și poliție în 
cartierul european al Algerului, 
Bab-el-Oued. Focul a fost deschis, 
relatează agenția citată, în m"' 
multe puncte ale Algerului în ii,., 
mentul în, care cîteva sute de fas
ciști au atacat baricadele ridicate 
de armată și poliție. între, forțele 
de poliție și armată, pe de o parte, 
și O.A.S.-iști a avut loc un schimb 
de focuri, care s-a soldat cii 35 de 
morți și 135 răniți.

PARIS 26 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că duminică 
25 martie a fost arestat la Oran 
fostul general Jouhaud, unul din 
conducătorii puciului fascist din 
Alger și lider al organizației ultra- 
colonialiste O.A.S. El a fost trans
portat cu un avion la închisoarea 
„Sânte“ din Paris.

După cum se știe, fostul general 
Jouhaud, care împreună cu Salan 
a fost judecat în contumacie pen
tru rolul deținut în organizarea pu
ciului din Alger, a fost condamnat 
la moarte în lipsă.

Agenția France Presse anunță de 
asemenea că mareșalul Juin a fost 
pus sub supravegherea poliției, cu 
domiciliul forțat ca urmare a atitu
dinii favorabile care a adoptat-» 
față de organizația ultracolonialiști 
O.A.S.
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