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Cu toate forțele h semănat
In ultimele zile vremea 

s-a încălzit, fapt care a 
permis ca în regiunile din 
sudul țării să înceapă lu
crările agricole de primă
vară. îndeosebi în regiu
nile Dobrogea și Bucu
rești se lucrează la pre
gătirea terenului, 
natul culturilor 
și îngrijirea se
mănăturilor de 
.toamnă.

In zilele care 
urmează este ne
cesar să se trea
că cu toate for
țele la lucru pen
tru a se recu
pera rămînerea 
în urmă cauzată 
precipitațiile și timpul 
rece din cursul lunii mar
tie. Timpul în care tre
buie să se execute lucră
rile agricole de primăvară 
s-a scurtat mult. Tocmai 
de aceea, într-o perioadă 
de numai o lună de zile 
.vor trebui să se însămîn- 
țeze milioane de hectare, 
să se facă lucrări de în
treținere pe semănăturile 
de toamnă pe mari supra
fețe etc.

Succesul în campania a- 
'gricolă de primăvară este 
hotărît în mare măsură de 
buna organizare a muncii, 
care să asigure folosirea 
cu randament maxim a 
tuturor tractoarelor și ma
șinilor agricole și atelaje
lor. Bine au procedat con
ducătorii acelor gospodării 
de stat și colective care au 
stabilit precis 
zvîntate și au 
ca acestea să 
cje îndată. în 
este necesar să se treacă 
cu toate forțele Ia semă
natul plantelor de nutreț, 
al mazării, florii-soarelui,

semă- 
timpurii

I în interiorul ziarului:
® Ce procedee tehnologice 

moderne veți extinde în acest 
an ? (pag. 2-a).

• I. Oarcăsu — Recenzie : Iu- 
lia Soare — „O plimbare la Bă- 
neasa" (pag. 2-a).

® Foileton : P. Dinescu — în 
plus și în minus... (pag. 2-a).

e Cronica evenimentelor inter
naționale (pag. 4-a).

DECRET
Pentru convocarea Marii Adunări N 

în Republica Popul: 
iul de Stat dec 

în sesiune extraordinară, îr

Cll prilejul încheierii! colectivizării agriculturii 
In temeiul art. 37, pct. 1 din Constituție, Consil 
Se convoacă Marea Adunare Națională, 

1962, orele 10 dimineața.

Președintele Cor 
GHEORGHE GI„..„București, 31 martie 1962

Și

parcul Crîng 
în prezent la 

unui colț zo~

lacului și a

sfeclei de zahăr, cartofu
lui și altor culturi.

Pentru ca semănatul să 
nu întîrzie nici o clipă, 
trebuie ca în timpul cel 
mai scurt să se termine 
schimbul de semințe neco
respunzătoare cu semințe 

___ Na se poate 
treabă gospodăreas

că faptul că în 
unele raioane din 
regiunile Sucea
va, Bacău, Ba
nat etc. s-a întîr- 
ziat schimbul se
mințelor de floa- 
rea-soarelui, iar 
în regiunile Mu
reș - Autonomă 

Maghiară, Brașov, Bacău 
— '■cele de porumb hi
brid. Aceste deficiențe 
trebuie grabnic reme
diate. De asemenea, 

în zilele care urmează să 
se continue aplicarea de 
îngrășăminte, îndeosebi pe 
terenurile de pe care ur
mează să se obțină 5.000 
kg porumb boabe la hec
tar în cultură neirigată. 
Aplicarea lucrărilor de în
grijire la semănăturile de 
toamnă trebuie să se facă 
diferențiat, ținînd seama 
de felul cum au ieșit din 
iarnă.

Organele și organizații
le de partid, sfaturile 
populare sînt chemate să 
se ocupe cu cea mai mare 
răspundere de grăbi
rea lucrărilor agricole de 
primăvară, acordînd un 
sprijin deosebit gospodă
riilor colective nou înfiin
țate și celor care s-au 
mărit prin înscrierea de 
noi membri. Executarea 
semănatului la timp și la 
un înalt nivel agrotehnic 
este o condiție de bază 
pentru obținerea unor re
colte mari în acest an.

valoroase. Nu 
numi

locurile mai 
luat măsuri 
fie lucrate 
aceste zile

activitatea în
Sub ochii tăi

natura si
Am împlinit de cuiînd doi ani de 

cînd am venit să lucrez în gospodă
ria colectivă „Partizanul" din Min- 
tiu-Gherlii, regiunea Cluj. Colecti
viștii m-au primit cu bucurie și încă 
de la început și-au pus multe nă
dejdi ■ în mine. Cum puteam să le 
răsplătesc încrederea decît aplicînd 
în practică cunoștințele căpătate în 
institut și astfel gospodăria să poată 
obține recolte mari.

Gospodăria noastră are un pă- 
mînt fertil. Prin aplicarea de măsuri 
agrotehnice înaintate recoltele au 
sporit. Atenția mea a fost atrasă 
însă și de dealurile din jur brăzdate 
de ogașe și ravene. Am propus co
lectiviștilor ca aceste terenuri nepro
ductive să le amenajăm și să le 
plantăm în special cu viță de vie. 
Anul trecut am plantat aci 7 ha cu 
vie de soi. Anul acesta vom mai 
planta încă 7 ha din care jumătate 
cu soiuri pentru struguri de masă 
și încă 10 ha cu pomi fructiferi.

Și în celelalte ramuri de producție 
este de lucru pentru un inginer a- 
gronom. încă din toamnă m-am ocu
pat în mod deosebit de cele 10 ha 
de pe care ne-dm propus să obți-

i

Pentru meseria
Colectivizarea agriculturii pune în 

f_t" ’ 
neri agronomi 
cina deosebit^ 
îndruma și sç^ ' 
loacele gospoA^^A <

Cu 5 ani 
Institutul ag* 
Cu diplotit'Ă 
buzunar 
la o șt rT *

* de cultd.sn'
• seama cî? 

teren, îr \ 
fi avut £ 
meseriei 
mai de 
popular j 
într-o T 
CerereaJ 
acum s’-‘ 
lectiv 
lucri 
orgi 
pel 
to»- 
crc 
astj?

SpiÂ* x 
podăt^v 
lucrări^ 

Cea - 
va fi a 
mele, a 
ților se-

fața cadrelor de tehnicip-A și ingi- nori oî ~ _ •ari săr
ită de a 
ate mij-

’bsolv

Colectiviștii din comuna Slobozia Moara, raionul Râcarl, și-au propus, între altele, tă 
semene anul acesta o suprafață de 124 ha. cu borceag. Folosind timpul prielnic de ieri, 
mecanizatorii din brigada a 19-a de la S.M.T. Cocioc care lucrează Ia această gospo
dărie au ieșit Ia lucru. Pînă seara, ei au însămînțat 10 ha cu borceag. (Foto: M. Cioc) 
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Lucrări de înfrumusețare 
a orașului

BUZĂU (coresp. „Scîn
teii“). — In aceste zile, 
la Buzău se execută un șir 
de lucrări pentru o mai. 
bună gospodărire și înfru
musețare a orașului. în 
parcul Crîng, de pilclă, se 
plantează. trandafiri și 
îlți arbuști ornamentali. 
Pînă acum s-au plantat 
aici, precum și în cele
lalte zone verzi ale ora
șului peste 1.500 tranda-

firi. Tot în 
se lucrează 
amenajarea _
otehnic, precum și la rea- 
menajarea 
insulei.

Centrul orașului Buzău 
capătă acum o nouă înfă
țișare, blocurile cu 3 și 4 
etaje luînd locul unor clă
diri vechi, dărăpănate, 
piața care s-a format 
fi construit un scuar.

în
va

Angajamentul absolvenților unor școli 
agricole tehnice de maiștri 
Telegrame adresate tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Cu prilejul absolvirii cursurilor Centrului șco

lar agricol Poarta Albă, regiunea Dobrogea, și 
Centrului școlar agricol Minis, regiunea Banat, 
maiștrii agricoli, zoolehnicieni și viticoli din 
promofia 1962 ai acestor școli au adresat tele
grame Comitetului Central 
toresc Romîn 
Dej.

al Partidului Munci- 
fovaiășului Gheorghe Gheorghiu-

în telegramele trimise, absolvenții celor două 
școli mulțumesc din inimă partidului și guver
nului pentru condițiile create în timpul școlari
zării, în vederea unei pregătiri multilaterale.

Acum, după încheierea colectivizării agricultu
rii, scriu în telegrama lor absolvenții școlii tehnice 
de maiștri agricoli și zootehnicieni Poarta Albă, 
cerem să mergem ca agronomi și zootehnicieni 
, •- ■ ‘ - -r : ■ ■

— ■■■> $ .................. —:

în gospodăriile agricole colective — acolo unde 
este nevoie. Ne angajăm să aplicăm în practică 
cunoștinjele asimilate și să muncim cu abnegajie 
și perseverenfă pentru traducerea în viață a sar
cinilor trasate de partid în domeniul agricultu
rii, pentru înllorirea patriei noastre dragi, Repu
blica Populară Romînă.

Exprimînd aceeași dorință’ țcolii
tehnice de maiștri viticoli Minis scriu: Dorim să 
fim repartizați ca maiștri vitc°l* gospodăriile
agricole colective nou înfiint5*5, Ne angajăm să 
depunem toate eforturile, s? aplicăm toate cu
noștințele noastre în munca Pontru consolidarea 
și întărirea unităților agricol? unde vom merge, 
să contribuim la creșterea ^unăsfării oamenilor 
muncii din patria noastrXx?

7
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Artiștii amatori în deplasare
TIMIȘOARA (corespon

dentul „Scînteii“). — Co
lectivul teatral de amatori 
al uzinelor de vagoane din 
Arad se bucură de o bună 
apreciere din partea spec
tatorilor. Recent, pe scena 
casei raionale de cultură 
din Lipova, ei au prezen
tat piesa „Nota zero ia

CANOTAJUL 
PE LACURILE 
HERĂSTRĂU 

SI 23 AUGUST
Azi, 1 aprilie, în

cepe canotajul 
lacul I-Ierăstr 
I.C.A.B. a pus lr 
poziția publice 
de bărci cu ra 
mind ca uit? 
mai adauge 
De ascmen- 
face pliml 
cu vapor 
lupe.

Tot r 
canote 
cui p,' 
gust. 
notaj.1 
practt 
laite 1 
pitală

purtare", de V. Stoenescu 
și O. Sava, basmul drama
tizat ,,Floricica purpurie“ 
și altele.

Ieri seară, pe aceeași 
scenă din Lipova, au pre
zentat comedia în trei acte 
„Steaua fără nume" de Mi
hail Sebastian.
....... ft*...  .......

Oameni ai experienței înaintate

a 
s-c 
de 
Po

1 M O ® E R f 71AI # R
De obicei se spune — și nu fără 

temei — că. ceva din personalitatea 
omului trece, cu sau fără voia aces
tuia, în roadele muncii sale. Jude- 
cîrid după aspectul îngrijit al sălii 
mașinilor, după curățenia și ordinea 
exemplară ce domnesc la fiecare 
loc de muncă din 
atelierele fabricii 
de oxigen dg la

utilajele și instalațiileC-/1 ziM vz. v./. I... «   ci
în IcgrL,..Fuseseră. aduse a. 
alta ’( i 
f“i“ .

nem cel puțin 5000 kg. porumb boa
be la ha. în condiții de neirigare. 
Aici am aplicat toate măsurile agro
tehnice cerute. Și în sectorul zoo
tehnic a fost nevoie de indicațiile 
unui specialist. Am explicat colec
tiviștilor avantajele aplicării siste
mului de retribuție după producție 
și a îngrijirii și furajării raționale a 
animalelor. Ca urmare, producția de 
lapte a crescut mult.

în Mintiu-Gherlii viața pulsează 
din plin. Tineretul și vîrstnicii 
trăiesc o viață culturală și obșteas
că bogată. Și drept să spun nici 
eu n-am rămas în afara activității 
culturale și sportive din sat. Mă 
ocup și de educarea tineretului.

Sporirea recoltei la culturile de 
cîmp, faptul că terenuri altă dată 
neproductive se transformă sub ochii 
tăi în livezi și vii, schimbările în 
viața oamenilor îți dau o mare sa
tisfacție. Iată de ce munca de agro
nom în producție am îndrăgit-o atît 
de mult.

IOAN SAVU 
inginer agronom, 

G.A.C. „Partizanul" 
Mintiu-Gherlii, raionul Gherla

care-mi place 
barelor pline, a turmelor de vite, în 
casele îndestulate ale membr!'or 
gospodăriei colective. I

Plecăm cm drag «fa 
s e hotărăște soar
Am primit cu bucurie vestea în

cheierii colectivizării agriculturii în 
întreaga țară. Acum agricultura 
noastră are perspective și mai mari 
pentru sporirea producției. Pentru 
aceasta este nevoie ca noi, inginerii 
agronomi și zootehnici, să punem cu 
toții umărul la introducerea meto
delor agrotehnice înaintate, să aju
tăm la consolidarea noilor unități 
agricole socialiste. Așa cum s-a arăți 
în cuvîntarea tovarășului Gheorg 
Gheorghiu-Dej la consfătuirea 
țară a colectiviștilor, nu poate 
tisfacție mai mare pentru un 
nom, zootehnician sau medic 
nar decît aceea de '■ 
in gospodării de ste 
unde își poate valor 
cunoștințele căpătate 
diu și poate vedea 
crete ale muncii 
creat condiții din 
noi, agronomii, să 
pe teren o activi'

Gospodăriile 
nea noastră ■ 
se dezvolt-' 
mari, să 
trai tot

CP

'V'

colo unde
□ recolte«

zatorică, la sporirea
-cfiei agricole, la in
iilor trasate de

produși ca 
nouă ■

nomico-
continu deplini prganu ' 
part’d ă. a proa.

.rea sarenT
mg. CHITU BARBU, ,
MITRU DOBRE, ing. SILVxa 
și VLADIMIR POPESCU, ing. 
ECATERINA IONESCU HU- 
SEIN, salariat! ai Sfatului popu

lar al regiunii București

iilor

’ng. DU-
........."TA

it 
he 
pe 

sa- 
agro- 

veteri- 
efectiv 

colective, 
pe deplin

ci

.a
în anii de stu- 

rezultatele con- 
sale. Partidul a 

cele mai bune ca 
putem desfășura 

cate rodnică, 
colective din regiu- 
toate posibilitățile săau

‘e.pede, să obțină* recolte I 
prure colectiviștilor, un { 

'^'■‘Ijibelșugat. De aceea, ) 
imediat în dife- $ 

din regiune.
tyctive, ;!

. <7 Ui?* ț

■o,', ,
, O dj Ș

ft, iicsiaiațiiie < 
s-o cgmpună se aflau Znd 
în Ictfii.,.Fjuseseră aduse a. 
altă i'.n timp cU'r^7bxiiau 
într-icție. Intreh^1 scurt- ‘ 
nraduvi udarea — Io

avea mare nevd 
°xigen pentru . 
rateZe de sudurc 
t atunci Hr 

av^a 71.
cwnoscui ca un me- . 
canic cu cxperl^u I 
Îlnăr" LOtli^neau. 
unii filtre vechii 
saj tovarăși de mun
ci, înțelegînd prin 
oceasta că tînărul 
Hristenco nu este 
încă destul de**ina- 
tur pentru u înde- 
plini funcția de con
ducător de secție.

.i era ?i problema 
formării 

să lucreze

tenco, conducătorul 
pestei unități, că 
Jace parte dintre 
oamenii gospodari, 
buni organizatori.

Intr-adevăr, nici
^însem

nat detaliu n-a fost 
reaUtMici- cu vede' 
1 ea- Mașinile sînt 
Prevăzute toate cu 
aparatori și tăblițe ’ 
cuPrinzînd indieni- ■ • Acționarea pr.Aoare
Protecția muncit ?l reA 
nilor sînt vopsM^11 " de
" care - • rnași-

. intr-un albas- 
odihnește ochiul, 

a.rcă să te concen- 
procesului tehnologic 

complicat al fabricării 
,. In atelierul de reparații 

oină de umplere a tuburilor
.gen te întîmpină aceeași plă- 
rînduială.

In urmă cu șapte ani, după o spe
cializare de numai cîteva săptămîni, 
mecanicul Teodor Hristenco a fost 
numit șef al fabricii de oxigen, cînd

-------------- ------------ - ..............L--.-............... - __________ t> ® ---- —

LAOLA
--------- răscoale și războaie și ori de cîfe ori se încurcau 

două demagogii, fuga grămadă făcea parte din 
programul politic...

Fiindcă sîntem amîndoi țărani, fiecare dintr-alt 
creștet de țară, ne aducem aminte cum degeram 
săptămîni întregi în ajunurile de Crăciun, cerșind 
un ciur de porumb. Nu aveam in casă pic de 
mălai. Luni nu se sculase slăpînul. Marți, nu-și 
isprăvise Asomnul. Miercuri își făcea unghiile cu
coana. Vino sîmbătă. Sîmbăiă era joc de cărți. 
Duminică era duminică. '

Dă-ne cucoane un ciur de porumb (I o sä slu! 
la vară...

începea tocmeala : 15 zile, 20 de zile, o 
întreagă împărjiiă peste an. Și Boierul și P 
se mirau de cît mîncam. Iritr-un post at1 
un sac. Niciodată nu vă ajunge.

E primăvara lui 1962. Țăranii au văzu 
lor ce-i o gospodărie colectivă. Oamr 
fiecare căruța cu grîu și pcy> mb și, p 
bani la chimir. Și-au făcui / » de a 
muzică în odăi, au ,.nrve ' cum 
București, au case 7,®n

1 ■ -----------1

A și început viitori ! 
piscul. îndărăt, întu.j ț/r. 
pace și puturoasă a‘ unSi* 
zilele pe care le tr(c> se n 
cinstita.

lată că bunicul citește,, di. 
tre nu s-a știut, sule și mii 
ce se ascunde în lacătul ei, 
Ne-am tîrît alî? amar de vre 
și altul. Drumul 
cimitir. Ne ' 
din răspîn'' 
circiuma’-
Brătie1 '

/
f

tru deschis 
ajutîndu-te 
trezi asupra 
destul de 
oxigenului 
și în cal 
cu oxi' 
cută

— MUNCA
Tn colectivizarea plugărimii a intrat acum foafă 

țara. încet, încet ea s-a realizat deplin. Satele, 
unul după altul și provinciile, una după 
trecut de la cazna de unul singur și de 
cia înodată de la an la an, la munca 
întru belșug.Revoluția i-a dat țăranului pămînf, 
ferea muncitorilor l-a ajutat să-și umple traista 
goală, să se deprindă cu lumina cărții și o viață 
omenească, să capete gustul .de a trăi și el mai 
bine. Dar ce puteau face două singure, sărmane 
brațe, rîcîind fărîna pe socoteala unui singuratic, 
cu o singură sapă, cu un singur plug, cu o seceră 
singură pe o fărîmă de pămînt, nesigură întot
deauna, cînd bătută de grindină, cînd cutreerată 
de vînturi, cînd înecată de revărsări și ploi și 
cînd istovită de seceta mare? Săteanul își pierdea 
timpul cu frica de capricioasa, neîntrerupta schim
bare a vremii, aștepfînd cu ochii la cer. Răsare l 
Nu răsare ? Crește, sau nu crește ? S-o coace, nu 
s-o coace ? Vine rugina ? înăbușe mălura ? Va 
fi spicul plin, ori sec? Fi-va șf ' ■ 
frumos ca mărgăritarul ori 
Țăranul singuratec vedea 
bătăturii carele colectivei 
Două sufe de brațe laolaltă 
înfr-alifel. Mașinile înzecesc 
Sistemul colectiv, ușurîndu-i 
cățele ies mai multe, mai r 
Vorba lui „Unde-i 
torul lui Iulie nu-l mai 
la cenușă, vîntul, chiar de mai ___
balaur nebun peste pămînturi, nu-l mai doboară 
neputincios pe bucata lui de pogon. O sută de 
ïameni, o mie, la un loc, ajutați de sfat, de 
lașini și de învățătura de azi, se apără mult 

■; mult împotriva dușmanilor din văzduh, de cît 
■>qur. „Unde-s doi puterea crește“.

-olectivizarea nu s-a putut face deodată.
'"'căpățînaf. Șovăiala era naturală, 

■că. Prea mulfă vreme a știut 
'■’> moșier, ca slugă proastă, 

A El nu avea cum 'să-și 
'-V^'vționară a muncii 

Suferise prea 
v; ooată în-

— Xo omea,

alta au 
la sără- 
laolaltă,

iar pu-

1
.a mai

?i
care aveau s«. --------unitate. Dar chiar din primele luni 
el a dovedit că îndreptățește pe de
plin încrederea ce i se acordase : cu 
sprijinul colectivului, a izbutit să 
pună instalațiile în funcțiune cu 
cîteva luni mai devreme.

A trecut timpul. Au crescut și oa
menii. Mecanicii Vasile Neacșu, 
frații Cristea și Gheorghe Ca-

FL. AVRAMESCU

Și apoi 
alegerii 
care

oamenilor 
în noua

(Continuare în pag. Iîl-a)

TUDOR ARGHEZl

se înghiesuiau țăranii fugăriți de mizeria din sat, 
neorășeniți, aveau, încă acum vre-o treizeci de 
ani spaima hainelor nemțești. Ciocoii cu pantalonii 
la dungă evocau ciocurile de corbi și cioclii. Se 
auzea de cîte ori trecea drumul o redingotă, un 
pardesiu, o păreche de nădragi boierești, o pălă
rie Chapeau melon, insulta slrigată : „Jar nem
țesc că te belesc", jar cu semnificația păzea ; și 
te belesc însemna te cotonogesc. Nu rar era 
cazul să iasă cîte un băiețaș în stradă, trimis de din- 
dărătul zăbrelelor cu zorele, să cîrpească eleganța 
,illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll!'lllllllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllllll!l

tableta
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• u știuletele de porumb
i copleșit de cărbune ? 

frecîndu-i prin fa|a 
încărcate cu -porumb. 

iuuiudJ muncesc pămînful 
nzecesc recolta colectivelor.

i strădaniile lui, bu- 
repede și mai grase, 

unul nu-i putere". Cup- 
arde pe țăran pînă 

ca untabără

’’iiiiiiiiiiî^^
unui domnișor cu ochii după felele mahalalei. 
Mahalaua dă fetele și femeile cele mai frumoase 
din Capitală.

Se ivește iată, primăvara, cu stoluri de păsări 
noi pe la ferestre. Sîntem în luna martie i962... 
Oprește-ta să-mi aduc aminte de altă lună martie, 
să socotesc... Era acum 55 de ani în cap... Era în 
1907... Ai uitat ? Intre palatul regal și dealul Mi
tropoliei, legată colea de.vîrful Ateneului și din
coace de o clopotniță cu zarva stearpă dedesubt, 
sta întinsă o sîrmă, de-a lungul căreia umblau 
dansînd în echilibru gata de alunecare, în uni
formă și șmoking, în pace și onor, domnii stăpî- 
nifori de țară. Comedia de circ putea să mai ție 
cîteva sute de ani. Niște autori anonimi, țăranii, au 
zdruncinat superba creație de spectacol, pe care 
se perindaseră, rînd pe rînd, cu schimbul, clovnii 
cu barbeți și țăcălie, cu cotlete sau rași purtînd 
cosciugul Romîniei în spinare, pe sus, între doi 
vulturi de tinichea, la capetele sîrmei, cînfînd 
amîndoi a papagal... Domnii au încolăcit pe palmă 
și cot toată sîrma, și au fugit cu ea la Paris... Cine 
credea că se mai întorc ? Și s-au întors... Fuga să- 

. nătoasă și î -1' -mată făcea parte pe-
* - 'odic d’ '■ de estradă...

— h
cipanți. 
lași ai . 
crători d. 
viști de pi 
de știință,

— recomai 
sii de lucru : 
cereale și pla, 
rea animalelor, 
viticolă, produc 
mecanizarea agric. 
me economice și 
ale gospodăriilor coi

— cuvîntarea tovan 
Gheorghiu-Dej rostită la 
rea Consfătuirii ;

— Chemarea Consfătuirii 
țară a țăranilor colectiviști.

Volumul este ilustrat cu foto- , grafiile vorbitorilor și cu aspecte | 
din timpul consfătuirii.

școli curate, cămine.y^ cg 
dejdie zi de zi sp^y 
toată țara, întinerită, 
azi trăim fapte lăcu.^ 
Belșugul, în fiece i 
A și început viitori ! 
piscul. îndărăt, întu,j ÎĂA 

ei ruilflrnAÇA rV. Linul1
7

știut, sule și mii
4-?.i lacătul ei; 
tîrît alî? amar de vre

i
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VOICILĂ, 
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„24 ianuarle"- 

Pioiești

ve de întreprinderi și-au propus ca m acest an să 
' pe scară și mai largă procedeele tehnologice mo- 
tantă a luptei pentru ridicarea nivelului tehnic 
ibunătățirea calității produselor și realizarea de 
mii. In legătură cu aceasta, ne-am adresat unor 
mai multe uzine, cu întrebarea : „Ce procedee 
extinde în acest an ?“ 

răspunsurile primite.
îndurile 
jos mă 
asupra 
proce- 

?1ogi- 
pe 
de 
ia

nologice și extinderea unor metode 
pe care le-am aplicat și pînă acum, 
ne vor da posibilitate să punem în 
valoare noi rezerve interne în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe acest an. Calculele făcute arată 
că numai pe această bază vom ob
ține economii suplimentare 
400.000 lei.

Tehnologia 
modernă își 
face tot mai 
mult loc în u— 
zina noastră. 
Eficiența eco
nomică con-

fuie criteriul principal după care 
orientăm în introducerea și ex- 
nrea tehnologiei înaintate. . 

prezent, în uzină se fac pre- 
pentru introducerea la lucră- 
prelucrare a tablelor, a pro- 

„arc-aer“ sau electropneu- 
i ajutorul acestui procedeu, 
iecuparea și străpungerea 
e fac prin topirea meta- 
utorul arcului electric for- 
piesă și capătul electro- 
cărbune-grafit. Metalul 

îndepărtat simultan prin 
îecanică a unui jet de aer

u sporirea productivității 
aceste operații și îmbu- 

jalității pieselor prelucra- 
ea procedeului „arc-aer“ 

reducerea consumului 
aer comprimat, acetile- 

n, fapt care pînă la urmă 
preț de cost mai scăzut, 
adăugat un lucru deo- 

■portant. Se știe ce zgo- 
>că ciocanele pneumatice 
în secțiile de cazangerie 
Or, prin introducerea a- 

cedeu se elimină în mare 
gomotul din aceste secții, 
țiițdp'j-se; astfë'l condițiile de

-Ui 
pie- 
sec-

j sporit
ii din cadrul 
ve C.F.R. Ca- 

o vie întrecere 
-eputul anului și 

. au remarcat un 
,53 trenuri cu tonaj 

ind în plus mai 
ione. Tot in decursul 

.de ei au economisit | 
,.e combustibil conven- 

aloare de peste 680.000 
ante s-au situat mecanicii 

goci, Topa Zaharia, Gali 
oosoi Enache, Zuha Traian și 
ALEXANDRU MUNTEANU 

mecanic de locomotivă

Noutățile de primăvară i 
ale industriei ușoare

■» 
întreprinderile din u

triei ușoare pregătesc o serie 
noutăți de primăvară. 

Unitățile comerciale au primit țe
sături din fire fine de bumbac mer- 
cerizat și satinat, țesături din celo
fibră cotonizată, neșifonabile etc. 

Colectivul fabricii „Teba” din 
’•.rad a realizat din celofibră o țe
sătură flaușată pe ambele părți, 
leșifonabilă; la fabrica „Bumbacul” 
lin Timișoara s-au realizat țesături 
peciale din fire superioare de 
imbac pentru rochii de vară, pi

turi pentru rochii și taioare.
țesături (din cele expuse la cei 
'Il-lea Pavilion de

cadrul indus- 
—‘ de

___ «e mostre), în vii specifice sezonului, pen- 
imeuri, sîn,t noutățile din 
mătăsii.
0 modele noi de tricotaje 
tetice vor apărea în curînd 

Industria de confecții 
•j plus Sță de cele 217 
-'etate ncă 100 modele 

’olu7 fuste etc.
tușită, sandale

4----«ioc 3—5 cm 
nodele noi de 
?i fost livrate

®sp- »Yînteii”),
medii î?i petrec 

,'rwetî Prtoa’ 
jrun de 80 de

°u

în vedere că majoritatea 
.rilor construcțiilor metalice 
biiii sudură, vom extinde în 

banflux'’‘En sudMĂVxâutoma-
,apoasă în cazul lucrăribt de a- 

de de sudură - cum sintor con- 
. execută la stîlpi și gnnzj cele ce 
ă Mină si la unele ariM cu im- ia plina și ia ée s nble ale

.nstalații 0 procedeu >e fabrică 
cuïutoï4 căruia se obțjnoderh -

• a muncii cu ț ne_ o
■ ' șută mai- mare față . .de sfidptariia- 

ta>lă și, odată cu acesta, o cali- 
extin>uerioară a cusaürii, îl vom 
fin Ö ac«5* an 11 aproximativ

U ia suta - Gaj voluîiul lucrărilor 
contmue de sudură.

1 nrorTf16? Sînt -lumai o parte din 
Procedeele tehnologice moderne care 
„ °r " mtroduse Ș1 extinse în acest

mantele luate în acest ai * a,n^Ja- 
Directivelor C.C al P p" Umina 

la criteriüe lleT
trecerii socialiste. în'

a-

nece- 
funcțiu- 

cinemato- 
strîns ps 
dosar și 

București,

SOSITE LA

aprobările 
intrării în 
noului
Le-am 
într-un 

trimis la

noas- 
coml- 
a or- 

mult 
șl mal

o mică expo- 
un stand erau 
de o parte 

foarte bună ca-

in minus

interesantă
Participant'll la 

s-au văzut in-

DANIEL TELEOACÄ 
tehnician, 

Uzina „Neptun“ 
Cîmpina

nu

s
cabina macaragiului

FOILETON

PUBLICATE

n
făcut

a so-

fraților, la mon-

toatd

Y A

•oiutia

I

PROPUNERI
REZOLVATE

ca 
cu 
un

docu- 
trimis 
sä se

măsurătorile, 
„IPROCHIM“-uIui. 

ca pe roate.
București au făcut 

teren și au descope-
nevoie de un pod de des- 
nu de 21 

ci de
20 me-

Adresafi-vă

urma articolului „Ce prezen- 
cum prezentăm apărut în 

nr. 5471, în care era cri-

l

Ședinfele de analiză 
a calității producției se 
făceau la noi, pînă nu 
de mult, în felul urmă
tor : Cineva dădea citire 
unui referat, urmau în
trebări, răspunsuri, dis
cuții, propuneri și apoi 
luam hofărîri. Putem 
spune că asemenea ana
lize ne-au fost de folos.

Recent conducerea teh
nică a uzinei 
tre, împreună cu 
telul sindicatului, 
ganizat o ședință 
mai 
eficace, 
ședință

vifați la 
ziție. Pe 
aranjate 
piese de 
litate, iar de alta rebu
turi, piese neîngrijit exe
cutate. N-a mai fost ne
voie de un referat. Ex
ponatele vorbeau de la 
sine. Aici s-a demons
trat „pe viu" de ce 
unele piese au fost bine 
executate și de ce al
tele nu. Cu acest prilej 
s-a subliniat și s-a popu
larizat experiența bună 
a unor muncitori fruntași 
din uzina noastră, cum 
sînt strungarii Gh. Po-

leac, V. Constantin; mun
citorii turnători C. Ilioiu, 
I. Dragomir; lăcătușii D. 
Stoica, Al. Popa și al|ii. 
Totodată, au fost scoase 
la iveală deficientele e- 
xistente In unele secții.

Observațiile și propu
nerile făcute au fost 
nalizate și pe baza lor 
s-au stabilit diferite mă
suri tehnico-organizato- 
rlce.

De edilitatea operație! de urzit de
pinde in bună măsură calitatea vii
toarelor țesături. Tovarășa Sîrbu 
Elveția, urzitoare la întreprinderea 
„Tehnica textilă" din Capitală, e 
convinsă de acest lucru. Urzelile 
efectuate de ea sînt de cea mai 
bună calitate.

în cartierul nou din 
Luduș, pentru muncitorii 
de la întreprinderile din 
oraș, există un club în
zestrat cu cele necesare 
pentru desfășurarea unei 
bogate activități cultural- 
artistice. Clubul are și o 
sală de spectacole cu 
350 de locuri.

In oraș există un cine
matograf, dar este de
parte de acest cartier,

dincolo de Mureș. Ne-am i 
gîndif de aceea, să adu- i 
cem filme la club, de
oarece avem aparatura . 
cinematografică. Am ob
ținut 
sare 
ne a 
graf, 
toate 
le-am
— Direcției difuzării fil
melor și a rețelei cine-

matografice. Asta s-a tn- 
tîmplat la începutul anu
lui. Deși au trecut de 
atunci aproape două luni 
și jumătate, cu toate că 
avem sală, avem aparate, 
și dorința de a vedea 
cele mai noi filme, 
vem autorizație.

EMIL SZILAGYI 
strungar

Sfaturile arhitectîlor ne-ar fi de folos
*

Carfierul Bucureștii Noi este de nere- 
cunoscuf. S-au ridicat zeci de blocuri 
moderne, confortabile. Pînă acum 
au primit aici locuințe sute de familii. 
Șilcu zi ce trece numărul lor .’creșfe da
torită fapfului că se ridică mereu alte 
blocuri. Acest lucru se întîmplă în fie
care oraș al țării.

Pentru confortul locuințelor trebuie 
să mulțumim și constructorilor, dar mai 
ales acelora care au proiectat casele 
noastre. Eu cred însă că locatarii tre
buie să se bucure de ajutorul arhi- 
tecților și după ce au luat în primire 
un bloc. Proiectanfii ne-ar putea da 

• idei pentru mobilarea și decorarea a- - 
parfamentrjrv., — -—.-i-
sfaturi prețioase, atît de necesare tu
turor și mai ales finerilbr Care și-au în
temeiat de puțină vreme căminul.

Pe de altă parte, noi am putea aju
ta arhitecților la continua îmbunătăți
re a proiectelor ; le-am comunica ob-

servafiile noastre cu privire la împăr
țirea apartamentelor, la comportarea 
unor materiale de construcții și instala
ții etc.

Sfatul arhitectului este nu numai bine 
venit, dar și așteptat de locatarii care 
se mută în case noi. Lucrul acesta nu 
este areti înfăptuit. Legătura între 
locatari și arhi'ecțj ar putea s-o 
facă deputății ncșkir comisij|e de fe. 
mei, comitetele ye b|pc> Un sprijin 
prețios în aceastș privință l-ar putea 
da chiar Uniunea Arhitecților, prin or
ganizarea periodicg a unor consfătuiri. 
norMtlpîămmcî>- - -uiți alți 
tecții să vină în miP meu- latâ de ce 
lora care vom locui ’ intéres ca arhî- 
în cartierele proiect^1 nostru- al ace’ 

ni și ani de zile 
TUDGR de ei.

maistru, uzinele
IISTEA

” Grivița Roșie

Institutul „Proiect-București“ ut _
bueßtärü este lntomelaU ISțldllu J. 
seama de ea în proiecte

în privința trecerii core vom ține 
lectric din baie la o prizi viitoare, 
umezeală, printr-un' orifpnului e- 
luat, de asemenea, măsui ferită de 
tantul a indicat s ' -hciu, s-atl 
ție“. t : proiec-

de execu-

în urma publicării articolului 
..Amănunte care contribuie la con- 

riul locuinței“, în „Scînteia“ nr. 
r® nrimit următorul răspuns 

„Proiect-București“ : 
•arășei Elena Ivan 

anajarea unor o- 
ferestrele de la

I foi
5464, â'-i v

' de la institutul
„Sesizarea tov, 

cu privire la ami 
chiuri de geam la .

IULIA SOARE

Nuvelele Iuliei Soare, adunate în 
volumul „O plimbare la Băneasa", 
evocă o perioadă relativ apropiată 
din istoria patriei noastre : sfîrșitul 
domniei fanariote și introducerea, în 
Principatele romîne, c 
tului organic, legiuire 
de constituție c: î„los> 
care măsură, dezvoltai 
mului autohton. Étap 
contradicții sociale, «wuu 
acel „duh al răzvrătirii și 
tării", ca să recurgem la 
sie a timpului. Principateli 
mai rla.—--J

a Regulamen- 
j cu caracter 

ce înlesnea, în oare- 
..area capitalis- 
a este plină de 
dominată de 

„uun al răzvrătirii și neasculr 
", ca să recurgem la o expre- 
, • ■ l.,„v.puiele romîne

mai depindeau încă politicește de 
1----  ’ ' j. • - ța Ru_

i, contrabalan- 
iația tur- 
___i ale 

Etapa este I caracterizată apoi mai ales prin 
I marea răscoală populară a lui Tu
dor Vladimirescu.

Autoarea a reușit să evoce veri
dic o serie de momente : ultimele 
zile de domnie ale rafinatului și cu
pidului Ion Caragea, autorul codi- 
celui de legiuiri ce-i poartă numele 
(,,0 plimbare la Băneai 
imediat următoare, a lui Alexc 
Șuțu („Amurgul zeilor"), lupta 
riei („Zilele mîniei”) și, in 
taliei —
mentului 
grea").

!
I

.«-u pouuceș imperiul otoman, dar influent 
siei creștea vertiginos, conî 
sînd în mod pozitiv dominația 
ceașcă și frînînd unele abuzuri 
domnitorilor hrăpăreți.

:sa'), domnia, 
a lui Alexandru 
’ . .J Ete-

.u.msi ) șl, in fine, bătălia pentru introducerea Regula- 
mor.»..’-’ organic f..O r-r,,———*(„O campanie

Nuvelele se înlănțuie și se com
pletează reciproc, unii eroi reapar 
în decursul acțiunii, — de pildă, 
consulul rus Pini, urmașii domnito
rului Șuțu etc. — de unde și im- 
'esia de continuitate istorică, de 

-»tiune literară foarte strîns le- 
întîmplări petrecute aievea, 

nabilă e întii de toate forța 
re, literară și istorică, a 

Cînd spunem acest lu- 
-rindim atît la resp’ 

t, la numere
politic
»a 1

<■« com-

PE URMELE MATERIALELOR

Ce prezentăm, 
cum prezentăm

In 
tăm, 
„Scînteia 
ticată amenajarea necorespunzătoa- 
re a magazinului „Căminul“ din 
București, conducerea magazinului a 
luat o serie de măsuri. S-au amena
jai, în despărțituri special construi
te, apartamente compuse din hol, 
sufragerie, dormitor și bucătărie. 
Sînt înfățișate cumpărătorilor inte
rioare plăcute. Garniturile sînt com
plete. Pentru înfrumusețarea interi
oarelor, mobilele -sînt îmbodobite cu 
bibelouri, milieuri, lămpi de masă. 
A fost rezolvată cu acest prilej șl o 
veche oerintă a cumpărătorilor : s-a 
amenajat aici o cameră pentru 
copii și una pentru tineret.

în scopul extinderii spațiului, s-a 
desființai expoziția de la marginea 
magazinului, mărfurile fiind expuse 
acum cu mal mult gust în vitrine șl 
în roituri special amenajate.

Povestea a început acum 
ani. Uzinele de produse sodice 
Ocna Mureș aveau nevoie, la hala 
nouă și modernă a atelierului 
mecanic centrgl, de un pod ru
lant. Zis și făcut. S-au apucat de 
treaba asta inginerii Gheorghe 
Milea și 'Victor Cordea, unul de 
la investijii, celălalt de la secto
rul mecanic. Oameni expeditivi, 
cei doi au trimis o adresă de co
mandă, ba, mai mult la mare iu
țeală, au făcut și 
trimițîndu-le 
Totul a mers

Cei de Ia 
constatări pe 
rit că e 
chidere 
metri, 
numai 
tri. 
uzinelor de utilaj 
chimic și petro
lier din Capitală a răspuns 
„IPROCHlM“-ul. Acolo se fabrică 
în mod curent asemenea poduri.

Un metru ? Cei doi s-au cam 
mirat oleacă. Dar, în sfîrșit, ce 
contează un metru la casa omu
lui ?

De altminteri, ca oameni gră
biți, n-aveau timp de pierdut. Așa 
că au trimis în mare grabă co
manda. Intre timp, uzina a 
plătit „IPROCHIM“-ului pentru 
timpul irosit cu recalcularea date
lor. Se pierduse ceva timp, se 
pierduseră ceva bani, dar ce să-i 
iaci, în secolul vitezei, există și 
riscuri. Principalul era că acum 
totul va merge ca pe roate. De, 
pod rulant.

Numai că la comandă au primit 
drept răspuns, în loc de pod, niște 
întrebări. Cică atunci cînd se face 
un pod se cer și anumite caracte
ristici tehnice. Cică au uitat să 
trimită odată cu comanda și carac
teristicile tehnice.

Grăbiții noștri treceau acum prin 
hală vîjîind de viteză. Măsurători, 
calcule, totul se desfășura cu o iu
țeală fenomenală. Au trimis 
mentația. Și, grăbiți, au mai 
o adresă, două, mai multe, 
urgenteze!

Energia irezistibilă și-a 
efectul Podul a sosit. Și, în sfîr
șit, după oarecare întîrziere, 
sit și cabina macaragiului.

— La montaj, 
taj !

Dinamismul a 
lumea. Iute, mai 
uite, ca sä vezi, 
montată. Se uitase iarăși un amă-

cuprins pe
iute ! Numai că, 
cabina n-a fost

Piese de rezervă
Cu privire la articolul apărut în 

ziarul „Scînteia“ nr. 5464, intitulat 
„Gospodinele propun“, Ministerul 
Industriei Ușoare ne comunică : „In 
ceea ce privește piesele de rezervă 
de la serviciile de porțelan și sti
clărie, s-au luat măsuri ca odată cu 
contractările pe semestrul II al a- 
cestui an, întreprinderile furnizoa
re să ofere asemenea piese, urmînd 
ca organele comerțului să comande 
cantitățile de care au nevoie. De a- 
semenea, industria ușoară va oferi 
comerțului spre contractare, luna 
viitoare, în cantități industriale, 
cheițe și dopuri de rezervă pentru 
jucării și articole de cauciuc sau ma
terial plastic“.

vieții de toate zilele, amănunte ves
timentare, lecturi, pasiuni intime, 
toate în concordanță cu epoca și 
apartenența de clasă a personaje
lor respective. Deși nuvelele Iuliei 
Soare nu evită înfățișarea complexă 
a eroilor prin sublinierea vie și bo
gată a culorii locale, valoarea lor 
stă în altceva ; anume, în alegerea 
faptului -istoric semnificativ, tipic și 
în motivarea psihologică riguroasă 
a fiecărui amănunt din viața eroilor.

Plecînd de la fapte reale, respec- 
tînd adevărul documentar, profilul 
știut al diverșilor conducători poli-

RECENZIE
tici, boieri sau „fețe" bisericești, au
toarea a imaginat o acțiune capa
bilă să le unească într-o narațiune 
verosimilă, închegată și dinamică. 
Analistă pătrunzătoare, prozatoarea 
a ales îndeosebi momentele de re
flecție, clipele cînd eroii stau de 
vorbă cu ei înșiși. Alexandru Șuțu, - 
domnitorul slăbănog șl laș ce căuta 
să se îmbogățească rapid, luînd cu 
forța pămîntul răzeșilor tirgoviș- 
teni, e văzut intr-o noapte d® insom
nie, pradă tuturor îndoielilor. Pa
siunile Iul de tiran mărunt, supus în 
același timp soției, dumneaei doam
na Eufro-sina, ies puternic în relief. 
Imaginea devine pînă la urmă gro- 
tescă. Același domnitor, în confrun
tarea cu țăranii veniți să-și ceară 
drepturile de vechi mazili depose
dați, dă din colț in colț, e jalnic 
în furia lui neputincioasă, do-’’ 
să renunțe la moșie din lașit<~

” fiindcă Euiroslnr'
'Lntuindu-I

eint redate apoi prin amintirile unui 
io&t luptător în „batalionul sacru", 
anonimul care cade rănit la Iași, 
dar e salvat de doi bătrîni și îngri
jit pînă la vindecare. („Zilele mî
niei', II). Portretul acestui anonim 
arată aspectele pozitive, dar șl li
mitele Eteriei. Rînd pe rînd, aminti
rile tînărului intelectual grec dez- 
vrrbu------ ---;e so.ciale și politice ale

eroismul oamenilor sim-

r
h

FILARK 
ENESCU“ 
CONCERT L 

. tin Bugeanu... —.«iwwiuai grec dez- teatrul l văluie cauzele sociale și politice ale R-P- ROMÎNE 
mișcării, eroismul oamenilor sim- jg^1 ~ (orele 
pli, mulți soldați de-ai lui Tu- teatrul de 
dor, ce luptau pe viață și pe vițelușul^tă 
moarte împotriva jugului otoman, teatrul na< 
interesele meschine ale aristocrației nina.E"—(S(orete° 
elene care, neîngrijindu-se de echi-- 15) ; cvza vopi 
parea corespunzătoare a batalionu- 
lui amintit, l-a sacrificat cu bună 
știință.

Reușită este șl ultima nuvelă, 
despre activitatea reformatoare a 
generalului rus Kisseleff, animat de 
idei înaintate, deși între prima par
te, îmbolnăvirea unui țăran de ho
leră, și a doua, dramatică prin ex
celență, dedicată exclusiv abnega
ției generalului, nu eri®** - ’** “ 
tură deplină.

Ce-i drept, autoarea 
conducă peste tot în 
ou aceeași 
„Amurgul zeilor" are 
prisos ori pagini de 
că, mai ales acolo 
slab individualizați, 
drepturile. Scenele de

ICA DE STAT „GEORGE 
Ateneul R. P. Romîne) : 

SIMFONIC. Dirijor Constan-
— (orele 11).

■E OPERA ȘI BALET AL 
: SPĂRGĂTORUL DE

11) ; TOSCA — (orele

. STAT DE OPERETA : 
GOSTEI — (orele 10,30); 
RCAT — (orele 19,30). ------------ - - CARA.

'< nu exis.tâ o legă-

n-a știut să 
nuvelele sale, 

vigoare, acțiunea, 
are șl lungimi d 

cronică ist' 
unde t 

tși rev
... — metr" 

general, mai anemic® 
părții finale din 
mulțimea di-
Kisseleff
pat-o ''

t

(Sala Corn.
— (orele 10) , 

. CUZA VODĂ — 
Studio) : FIICELE ■ — (O 
RĂNII — (orele 15) ; 
(orele 19,30).

TEATRUL „C. I. N' 
Magheru) : ANTONIU 
— (orele 10) ; PYC-M?
15.30) ; CÎND INFLO” 
(orele 19,30). (Sala 
LOASA LEGÄTUF 
KETTLEE și DC
10.30) ; BĂIEȚII 
CÎNTĂ PRIVT

TEATRUL 
LANDRA" 
hia nr. 7?
— (orelr 

TEAT
702 — 
RAZ

T
P

ȚIONAL „I. L.
■?dia) : ANNA KARE- 

: CIDUL — (orele 
(orele 19,30). (Sala 
-ele 10) ; BĂDA- 

ICILIANA —

''ARA" (Sala 
7LEOPAT” '

nunt, un mic amănunt, un amănunt 
necrezut de mic. Făcuseră 
măsurătorile dar nu ținuseră 
ma de înălțimea halei.

Veți spune că, mă rog, la atî- 
tea amănunte și atîfa viteză 
mai contează o înălțime acolo. Dar 
macaralele sînt încăpățînate. Ca o 
macara, inclusiv cabina macara
giului, să poată trece de la un loc 
la altul, e nevoie să aibă pe unde 
trece, Or, 
n-avea pe unde înainta : era prea 
jos situată, se împiedica de mașini. 
Uite, vezi, de aceea e bine în fizica 
nucleară: acolo, după cum ne în
credințează unii savanți, două cor
puri pot exista în același spațiu.

Macaraua însă, 
încăpățînată, se 
tinea de fizica ve
che, clasică: nu 
voia să se miște 
în spațiul ocupat 
A.vea nevoie, 
sä fie așezată

toate
sea-

de alte corpuri, 
să poată circula, 
un metru mai sus. Ca sä vezi! 
metru, cel puțin un metru 1

— Un metru, un metru... — 
spuneau în grabă grăbiți! noștri 
— unde a mai fost- vorba de un 
metru? Parcă a mai lost ceva cu 
un metru!

Și și-au amintit : metru! pe care 
îl trecuseră în plus la lungime, 
acum, răzbunător, trecuse în mi
nus la înălțime. Da, da, pe semne 
era același metru, un metru rău, 
răzbunător, care ba apare în plus, 
ba în minus, numai ca sä încurce 
niște oameni atlați în mare grabă.

Pierduseră bani, timp, și acum 
trebuiau să găsească o soluție, noi 
calcule, modificări... Unii sus
țin că graba strică treaba, 
dar mă uit la Milea și Cordea : 
nu, domnule, n-a fost numai graba, 
Lipsă de răspundere? Dar ei s-au 
agitat, nu s-au îngrijorat pentru un 
metru în plus sau în minus, știau 
că pînă la urmă apare el de un
deva, nu s-au zgîrcit pentru un 
metru acolo, știau că uzina plă
tește! — ba au făcut și economii, 
la gîndire. Ei, și după toate astea, 
podul stă!

Ah, pe cuvîntul meu, viata e 
nedreaptă ! De cîteva z'le mă tot 
gîndesc la problema asta, mă re
voltă, și nu pot s-o rezolv : de ce 
doi oameni să tot alerge de colo 
pînă colo, și-n timpul ăsta podul 
lor să stea pe loc ? Și de ce în 
restul tării alifia ingineri sä stea 
să calculeze liniștit și chibzuit și 
cu toate astea podurile lor să 
meargă?

P. DINESCU

CIRCUL DE STAT : O SEARĂ
MOSCOVA — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : 
tria (10,15; 
ARTISTUL : 
13,30; 15,15;
(10; 12; 14,30;

LA

Pa-
21).

11,45 ; 
Roaită

PUȘTIUL : 
12,15; 14,15; 17; 19;
I. C. Frimu (10;
17; 19; 21), V.

, 16,30; 18,30; 20,30), Volga 
(10,30; Ï5; 17; 19; 21). CINTECUL ÎNTRE
RUPT: Republica (10; 12; 14,15; 16,45 ; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
23 August (12; 15; 17; 19; 21), Floreasca 
(15,30; 18; 20,30). CASA SURPRIZELOR : 
Magheru (10.15; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (10; 11,30; 13; 15; 17; 19; 21), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). ÏN NOAP
TEA DE AJUN : V. Alecsandri (15;
19; 21). TOT AURUL DIN LUME ru
lează la cinematografele Flacăra (15;

"O, 30 Decembrie (10; 12; 15; 17; 
V8TEA IN ȘA : Lumina

“ ” 20,45).

17;

17;
19; 

(10; 
19; 20,45). GAR- 

—tatografcle M. 
301. ■ifră-

"9;

G. Bacovla (15,45; 18; 20,15), Olga Bap 
cic (10,30; 15,30; 18; 20,30). PERLE N" 
GRE : B. Delavrancea (11; 14; 16; 18; 20..- 

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — EMISI
UNE PENTRU COPII Șl TINERETUL 
ȘCOLAR. 10,30 - EMISIUNEA PENTRU 
SATE. In jurul orei 16 transmisie de la 
stadionul ,,23 August“, a întîlnirli de 
fotbal dintre echipele Dinamo București- 
Rapid. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 
— Sonete de dragoste. 19.35 — „CON
CERTUL ARTIȘTILOR MEXICANI" — 
emisiune primită din partea Studioului 
central de Televiziune din Moscova. 
19,55 — Filmul artistic „UNCHIUL MEU 
JACINTO", o producție a studiourilor 
hispano-italiene. 21,20 — MUZICĂ DIS
TRACTIVĂ. In încheiere ; Ultimele știri 
șl rezultatele sportive.

RAI 
orele 
orele 
Atent 
chest 
„Get

1 APRILIE o Ghid muzical —
— I o Teatru pentru copii —
— I o Transmisiune din sala 

concertului corului și or-
onlce a Filarmonicii de stat 

cu“. Dirijor : Constantin
-ogram : legenda drama- 

•ia lui Faust" de II. Ber- 
'lia Petrescu, Ion Plso 

Alexandru Voinesc 
' Cîntă orchestra 

Radiotelcviziunii .
toate, pentru tv,. 
nih cîntecele de

— orele 13,15 — 
' orele 14,30 — 
cătuite de as- 
I o La șeză- 
Istrada primă- 
Răsună cînte- 
trlei — orele 
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->oș Tâ- 

e Al- 
■ Il o 
— II o 
Sonate 
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.o do 2, 1 

a menține 
.1 variabil, 
es In vestul 
dt, din sec- 
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1 vor men- 
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Comitetului Cen-

(Foto : K. Costin)

de față membri ai Am-

(Agerpres)

de

pentru sinistrații de pe

o

so-

LUPTE CLASICE

LISTA DE CÎȘTIGURI4-3
revăd .cît mai curînd

o®o

MODERNI ZATORUI
Vîn(Urmare din pag. l-a)

ace-
Muncitoril australieni luptă pentru îmbunătățirea condițiilor lor de

/

Ilie 
prin-

fost 
fost

de la Ber- 
ai Partidu- 
condus de 

membru al

secretar al Corni- 
expus punctul de

lui 
me-

co-
din
un

Campionate, competiții

excelent organizate, 
că această organizare 
practice din cele mai

fost salutat de membri
P.M.R. și activiști de

în S. U. A
Ziarul „New York 

Times" a publicat zilele 
trecute un ariicol re
dactional în care apre
ciază în mod pesimist 
perspectivele reducerii 
șomajului în |ară.

„Șomajul, scție ziarul, 
va rămîne la un nivel 
toarta ridicat în

La 31 martie a.c. a avut loc în orașul 
Cluj tragerea la sorți trimestrială a libre
telor de economii C.E.C. cu cîștiguri.

La această tragere la sorți au ieșit ctș- 
tlgătoare toate libretele de economii 
C.E.C. cu cîștiguri ale căror terminații 
au următoarele numere : 194 cu 250% i 
426 cu 200% ; 029 cu 100% ; 370 cu 50%. 
061, 238, 464, 518, 585, 651, 724, 786, 845, 
888, 975 cu 25%.

Cîștigurile ce revin acestor librete se 
calculează în rapoxt cu loldițl mediu pe 
care l-au avut libretele respective în tri
mestrul I 1962.

treaga tară și se va 
menfine deosebit de 
ferm în 20 din princi
palele regiuni indus
triale. Printre acestea 
trebuie menfionafe re
giuni de depresiune e- 
conomică cronică cum 
sînt regiunile industriei

miniere din Virginia de 
Vest și Pensilvania pre
cum și fostele centre 
ale industriei textile din 
Noua Anglie. Din 
ceasta categorie 
parte și marile 
ale producției 
friale de masa 
și Detroit"

a- 
fac 

centre 
indus- 

Pifsburg

la depunerile pe obligațiuni cu cîștiguri 
TRAGEREA DE BAZA DIN 31 MARTIE 

1962

Perspectivele șomajului

Vedero din portul Galați 
--------------- .................................. =»<>«32- ■

Colaborarea tehnico-științifica 
romîno-polona

La 30 martie 1962 a fost semnat la 
București Protocolul sesiunii a XII-a 
a Comisiei romîno-polone de co
laborare tehnico-științifică.

în timpul sesiunii s-a examinat 
realizarea hotărîrilor sesiunii a 
Xl-a a Comisiei și s-a stabilit pla
nul colaborării tehnico-științifice 
pentru periopda următoare.

Au fost adoptate noi hotărîri pri
vind colaborarea între cele două 
țări, care marchează un simțitor 
progres față de sesiunile anterioare.

R. P. Romînă va preda documen
tații tehnice și va primi pentru do
cumentare specialiști polonezi în do
meniul industriei petrolului și gaze
lor, construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, construcțiilor și mate
rialelor de construcții, industriei de 
prelucrare a lemntftui, industriei a- 
limentare etc.

în cadrul schim
burilor culturale 
cu Marea Britanie, 
ne vizitează țara 
prof. John Arclii- 
bald Laing, doctor 
în științe, șeful Departamentului de 
igienă și zootehnie generală al Uni
versității din Londra.

Oaspetele a avut întrevederi la 
Ministerul învățămîntului și Cultu
rii și Ministerul Agriculturii, a vi
zitat unități agricole din regiunea 
Brașov, s-a întîlnit cu cadre didac
tice și specialiști de la diferite in
stitute de specialitate din Bucu
rești, a vizitat orașul Sinaia și alte 
localități de pe Valea Prahovei.

înainte de plecare, J. A. Laing a 
avut o convorbire cu redactorul A- 
genției Romîne de Presă „Agerpres“, 
Ștefan Bratu, căruia i-a împărtășit 
impresii din vizita sa.

Am venit în Romînia pentru a mă 
întîlni cu specialiști și cercetători

30 de ani de la

Se împlinesc azi 30 de ani de la 
apariția primului număr al ziarului 
„Lupta C.F.R.". Ceferiștii mai vîrst- 
nici își amintesc cu dragoste de ar 
cest ziar, apărut în aprilie 1932. în 
acele zile de luptă împotriva 
ploatării capitaliste el aducea 
vîntul călăuzitor al Partidului 
munist din Romînia.

După eliberarea țării de sub 
gul fascist, ceferiștii găseau în 
ginile „Luptei C.F.R.“ cuvinte însu- 
flețitoare, de îndemn pentru refa
cerea căilor noastre ferate. Ziarul 
a adus apoi, an de an, o contri
buție de seamă la continua îm
bunătățire a transporturilor, la 
popularizarea și răspîndirea iniția-

ex- 
cu- 
Co-

ju
pa-

tivelor și metodelor avansate, Ia o- 
glindirea vieții ÿe azi a ceferiștilor, 
cîștigîndu-și prețuirea cititorilor.

Ziarul „Lupta C.F.R." militează în 
prezent pentru mobilizarea mun
citorilor și tehnicienilor cefe
riști la traducerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresulùf al IlI-lea al par
tidului, în vederea utilizării cît mai 
raționale și mai eficiente a mijloa
celor de transport, îmbunătățirii 
deservirii publicului călător și a în
treprinderilor.

Colectivul redacțional al ziarului 
„Scînteia“ adresează un fierbinte 
salut ziarului „Lupta C.F.R." cu pri- 

, lejul hniversării a 30 de ani de apa
riție, urîndu-i noi succese în activi
tatea sa.

TELEGRAME EXTERNE
laiWmrea prietenească m safioaneSe 
ambasacleâ &♦ IP* Moscova

a organizat o întîlnire prietenească în 
saloanele ambasadei. La întîlnire 
participat L. F. Ilicev, secretar al 
ăl P.C.U.S., și șefi ai unor secții, 

întilnirea s-a desfășurat într-o 
mosferă prietenească și cordială.

------------O ©O------------

Semnarea planului de colaborare culturală 
romîno-mongolă pe anul 1962-1963

Sosirea de la Berlin a grupului 
de activiști ai Partidului 

Muncitoresc Romîn

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în U.R.S.S. a delegajiei 
de activiști al Partidului Muncitoresc 
Romîn, conduse de tov. Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., N, Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la Moscova,

MOSCOVA 31. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

In urma tratativelor care s-au des
fășurat într-o atmosferă de înțelegere

Ședința lărgită a
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 

M.T.I. transmite : Ziarul „Nepsza- 
badsag” anunță în numărul său din 
31 martie că, între 28 și 30 mar
tie, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar a 
ținut o ședință lărgită« în care a 
dezbătut ' trei expuneri.

Lajos Feher, secretar al Comite
tului Central, a prezentat un proiect 
de rezoluție al Biroului Politic în 
legătură cu „Situația agriculturii și 
sarcinile de viitor“. In cadrul dis
cuțiilor a luat cuvîntul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al 
trai al P.M.S.U.

Sandor Gaspar, 
tetului Central, a

C.C. al P.M.S.U.
vedere al Biroului Politic în legă
tură cu problema întrecerii socia
liste inițiate de muncitori în cinstea 
Congresului al VIH-lea al partidu
lui și a prezentat proiectul „Rezo
luției Comitetului Central în legă
tură cu întrecerea socialistă organi
zată în cinstea Congresului”.

Dezsö Nemes, secretar al Comi
tetului Central, a informat pe* parti-, 
cipanții la ședință în legătură cu 
problemele actuale ale politicii in
ternaționale.

Comitetul Central a adopta’t în 
unanimitate rezoluții privind 
trei probleme care au figurat 
ordinea de zi. Rezoluțiile vor fi pu
blicate în presă.

O© O--------------

cele 
pe

Legea McCarran - legea unui .stat

inței, învățămîntului, artei și culturii, 
părțile au stabilit planul de acțiuni 
și de schimburi care vor avea loc în
tre cele două țări în anii 1962 și 

deplină, în ziua de 31 martie a avut 1963. 
loc la Moscova semnarea ' planului 
de colaborare culturală dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica 
Populară Mongolă pe anii 1962-1963. 
In dorința de a dezvolta și pe mai 
departe colaborarea în domeniul ști-

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Nicolae Guină, ambasa
dorul R. P. Romîne la Moscova, iar 
din-partea mongolă de Sonomîn Luv- 
san, ambasadorul R. P. Mongole la 
Moscova.

-O ©O-----------

Interese care se
Pentru ce s-au întrerupt 

și Piaja

bat cap în cap

R. P. Polonă va preda documenta
ții tehnice și va primi spre docu
mentare specialiști romîni în dome
niul industriei chimice, industriei 
carbonifere, construcțiilor de mașini, 
industriei siderurgice, construcției 
de poduri, economiei forestiere, in
dustriei alimentare etc.

Lucrările sesiunii au decurs într-o 
atmosferă frățească și de înțelegere 
reciprocă.

Din partea R. P. Romîne proto
colul a fost semnat de Vasile Bum- 
băcea, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare, și din partea 
R. P. Polone de Kazimierz Olszew
ski, vicepreședinte al Comitetului de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică cu străinătatea de pe lin
gă Consiliul de , Miniștri al R. 
Polone.

Sîmbătă după-amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind 
lin, grupul de activiști 
lui Muncitoresc Romîn, 
toy. Florian Dănălache,
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R., care a făcut o vizită în R.D. 
Germană pentru a studia experien
ța organizațiilor P.S.U.G.

Pe aeroportul Băneasa, grupul de 
activiști a 
ai C.C. al 
partid.

Au fost 
basadei R. D. Germane la Bucu- 
rești.

Declarația P.C. din S.U.A,
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

TASS : în legătură cu faptul că 
Gus Hali și Benjamin Davis, con
ducători ai Partidului Comunist din 
S.U.A., au compărut în fața Tribu
nalului din Washington pe baza 
unor acuzații formulate în virtutea 
legii McCarran, Partidul Coftiunist 
din Statele Unite a dat spre publi
care în presă o declarație în care 
această lege este condamnată ca 
„lege a unui stat polițist".

Aplicarea legii McCarran amenin
ță cu distrugerea sindicatelor, cu

DECLARAȚIILE OASPETELUI 
ENGLEZ, PROF. J. A. LA1NG

In sala Dinamo din Capitală, în pre- 
unui numeros public, s-a disputat 

jjlră întilnirea internațională de lupte 
eradice dintre reprezentativele Suediei 
și R. P. Romîne. Majoritatea meciurilor 
au fost foarte echilibrate. Intîlni- 
rea a luat sfîrșit cu scorul de 4—3 
pentru sportivii romîni. Iată rezultatele : 
Pirvulescu cîștigă prin tuș în min. 3 la 
Karlsson ; Cristea—Westerby (meci nul) ; 
Cernea—Wassbjer (meci nul) ; Bularca îl 
întrece la puncte pe Sündström ; Țăranu— 
Nyström (meci nul) ; Martinescu—Jans
son (meci nul) ; Swensson cîștigă prin 
tuș (min. 4) în fața lui Marton. Luptăto
rii Popovici și Parsson au fost descali
ficați pentru lipsă de combativitate.

și Aițgiia
din agricultură, să 
discutăm proble
me care ne inte
resează în comun, 
să cunosc aspecte 
din viața și preo

cupările poporului romîn.
Consider în folosul ambelor țări 

faptul că între cercetătorii englezi 
și romîni care lucrează în acest do
meniu există o colaborare prin co
respondență. Sînt bucuros că am pu
tut cunoaște pe unii dintre ei, ale 
căror lucrări — cum sînt de pildă 
acelea despre combaterea sterilității 
și însămînțarea artificială la ani
male — sînt cunoscute și se bucură 
de interes în Anglia. Cu specialiștii 
romîni am avut discuții fructuoase, 
iar vizitele făcute în institutele de 
învățămînt superior m-au convins 
de minunatele condiții de învăță
mînt și viață asigurate studenților 
din țara dv. în această direcție con
sider că ar fi utilă dezvoltarea co
laborării între institutele de învă
țămînt superior și de cercetări din 
Romînia și Anglia.

Unitățile agricole pe care le-am 
cunoscut în timpul șederii mele în 
Romînia sînt 
Este evident 
dă rezultate 
bune.

Aș dori să 
țara dv. — a încheiat J. A. Laing. 
Duc cu mine amintiri din cele mai 
frumoase, despre București — care 
este în continuă înnoire, despre prie
tenia și ospitalitatea cu care am fost 
înconjurat pretutindeni.

Sesiuni ale sfaturilor 
populare raionale

■între 20-30 martie au avut loc se
siuni ale sfaturilor populare raio
nale din orașul București. Proble
mele dezbătute la aceste sesiuni au 
fost variate. Așa, de pildă, la sesiu
nea Sfatului popular al raionului 30 
Decembrie a fost prezentat raportul 
privind acțiunile de gospodărie co
munală ; în sesiunile sfaturilor 
populare ale raioanelor T. Vladimi- 
reșcu, 1 Mai și 16 Februarie s-au 
dezbătut problemele ocrotirii sănă
tății publice, iar sesiunea Sfatului 
popular raional Lenin a analizat ac
tivitatea cultural-educativă de masă.

Cu acest prilej au fost luate o 
serie de hotărîri cu privire la îm
bunătățirea activității din sectoarele 
respective.

• Colectivul Baletului Național din 
Senegal a prezentat sîmbătă seara în 
Sala sporturilor Floreasca, cel de-al pa
trulea spectacol în fața publicului bucu- 
reștean.

Ca și la celelalte reprezentații, cîute- 
cele și dansurile folclorice inspirate din 
tradiția, din viața și munca poporului 
senegalez și a altor popoare din Africa 
au fost răsplătite cu vii aplauze de spec
tatori.

0 Vineri și sîmbătă a avut loc sesiu
nea de comunicări a Institutului de ener
getică al Academiei R. P. Romîne, în ca
drul căreia au fost prezentate principalele 
realizări obținute în anul 1961.

® îiicepînd de azi, 1 aprilie, traseul li
niei de troleibuze nr. 81 se prelungește 
plnă la aeroportul Băneasa. Restul tra
seului rămîne neschimbat.

0 La tragerea de amortizare a asigură
rilor mixte de persoane A.D.A.S. din 31 
martie 1962 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere : C.K.W. ; Z.O.B. ;
F. D.Z. ; D.S.O. ; V.X.Z. ) V.P.D. , B.L.V. >
G. X.C.

De la Uniunea Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună 

Roșie din U. R. S. S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). 

ȚASS : LTniunea Societăților 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S. și-a exprimat profundul 
regret în legătură cu faptul că con
ducătorii Crucii Roșii din R. P. Al
bania au refuzat ajutorul poporului 
sovietic 
urma puternicului cutremur care a 
avut loc în Albania.

în declarația Uniunii Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din U.R.S.S. se spune că în lunga sa 
activitate nu s-a întîmplat nici o 
dată ca vreo țară care a avut de 
suferit de pe urma unei calamități 
a naturii, să respingă ajutorul dezin
teresat al Uniunii Sovietice. Crucea 
Roșie sovietică califică drept „stra
niu” pretextul că populația regiu
nilor sinistrate din Albania nu ar 
avea nevoie de ajutorul poporului 
sovietic. Populației din aceste re
giuni nici nu i s-a adus la cunoș
tință măcar despre ajutorul oferit 
de oamenii sovietici.

Crucea Roșie sovietică își exprimă 
regretul că „din cauza acestui act 
ostil al conducătorilor Crucii Roșii 
din R.P. Albania, atrași, după Cum 
se vede, în campania antisovîetică, 
care se ațîță în Albania”, sinistrații 
de pe urma cutremurului sînt lip
siți de posibilitatea de a se bucura 
de ajutorul frățesc al oamenilor 
vietici și de a-și ușura situația.

întemnițarea celor care luptă îm
potriva persecuțiilor rasiale, cu su
primarea libertății științei și cu 
frînarca dezvoltării intelectuale și a 
dezvoltării științei, cu declararea 
luptei pentru pace și dezarmare 
drept înaltă trădare, iar a luptei 
pentru sinuciderea nucleară drept 
patriotism.

Libertățile constituționale, se sub-: 
liniază în declarație, vor fi men
ținute numai în cazul cînd va fi 
repurtată victoria asupra legii Mc
Carran în cazul Hall-Davis și al 
partidului comunist. Această victo
rie poate fi repurtată numai cu 
condiția unui sprijini de masă din 
partea poporului american.

Partidul Comunist din S.U.A. își 
manifestă convingerea că poporul 
american își va exprima părerea 
prin intermediul tuturor orgaiiplor 
guvernamentale, inclusiv autorită
ților executive, legislative și judi
ciare, și va cere lichidarea tuturor 
rămășițelor maccarthysmului.

LONDRA 31 (Agerpres). — Primul 
ministru Macmillan a declarat la 
29 martie în Camera Comunelor că 
intenționează să convoace o confe
rință a primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului care să discute 
implicațiile pentru aceste țări ale 
aderării Angliei la Piața Comună. 
Din cauza multiplelor interese care 
leagă Anglia de țările Common- 
we^lthului, precum și a altor obsta
cole de ordin economic și politic 
care stau în fața aderării Angliei la 
Piața Comună, tratativele care s-au 
desfășurat timp de cinci luni între 
Anglia și „cei ’șase“ au fost între
rupte.

Cea mai controversată problemă 
în cursul tratativelor a fost cea 
a „sistemului preferențial“ în co
merțul dintre Anglia și celelalte țări 
ale Commonwealthului. Anglia a ce
rut ca aceste „preferințe“ să fie 
menținute la unele articole și după 
intrarea ei în Piața Comună. Aceas
tă cerere a fost respinsă. Ziarul 
„Daily Herald“ relatează că gu
vernul francez a refuzat să ducă 
tratative cu Anglia privitor la aso
cierea unor țări ale Commonwealt
hului la Piața Comună, atît timp cît 
nu vor fi reglementate relațiile în
tre Piața Comună și țările africane 
care fuseseră colonii franceze și cu 
care Franța continuă să mențină re
lații economice atrînse.

tratativele dintre Anglia 
comună

Tratativele Angliei cu privire la 
aderarea la Piața Comună au fost 
complicate și de faptul că „cei șase“ 
se află deja într-o fază avansată de 
tratative privitoare la noi reduceri 
de taxe vamale și privitoare la 
temui lor politic de organizare, 
tative la care Anglia nu a 
parte.

sis- 
tra- 
luat

~~
Deputat! greci cer 

amnistierea deținuților 
politici

ATENA 31 (Agerpres). — TASS : 
Deputății partidului Uniunea Demo
crată de Stînga I. Evanghelidis și 
M. Svolu au vizitat la 29 martie pe 
ministrul de Justiție și în numele 
E.D.A. au cerut din nou amnistierea 
democraților greci care se află 
închisori și în deportare.

Deputății au insistat asupra elibe
rării imediate a femeilor, precum și 
a deținuților politici și deportaților 
politici grav bolnavi, a căror sănă
tate a fost zdruncinată ca urmare a 
deținerii îndelungate în închisoare 
și a căror viață este amenințată. 
Unii din ei sînt în pericol de a-și 
pierde complet vederea.

I FOTBAL. — Cea de-a treia etapă 

a returului campionatului categoriei 
A „programează astăzi meciurile : Pro- 

I i Isul—Steaua, Dinamo București— 
' zpid (în cuplaj, de la ora 14,15, pe 

adionul „23 August"), Știința Cluj— 
Jiul Petrila, Dinamo Pitești—Steagul 
Roșu, U.T.A.—Știința Timișoara, Di
namo Bacău—Metalul, Minerul Lu- 
peni—Petrolul. Repriza a Il-a a me
ciului Dinamo—Rapid va fi transmisă 
la radio (de la ora 17, pe programul I).

ȘAH. — Meciul de șah, disputat la 
10 mese, în două ture, între echipele 
selecționate ale R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria a luat sfîrșit cu scorul de. 
11—9 in favoarea șahiștilor bulgari.

RUGBI. — Meciurile campionatului 
republican se vor desfășura astfel : 
București : Metalul—Știința Timișoa
ra (teren Gloria, ora 10,30), Grivița 
Roșie—Flacăra Roșie (Parcul Copilu
lui, ora 9), Steaua—Progresul (teren 
Ghencea, ora 11,30), Știința Bucu
rești—Dinamo (stadionul Tineretului, 
ora 16) t Cluj : Știința—C.S.M.S. Iași i 
Petroșeni : Știința—I.T.B.

ATLETISM. — Pe stadionul Petro
lul din Ploiești continuă astăzi, cu în
cepere de la ora 9, întrecerile din ca
drul concursului școlilor sportive de 
elevi. Participă elevi din orașele Bucu
rești, Ploiești, Constanța și Reșița. 
Concursul se încheie mîtne.

trina, Iordan Moldoveanu, 
Dragomir și alții se numără 
tre cadrele de nădejde ale unității. 
Teodor Hristenco obișnuiește să le 
spună adesea că pentru a fi bun me 
seriaș, pe lingă o întreținere exem
plară a agregatelor, trebuie să cauți 
mereu noi procedee de ridicare a 
randamentului acestora. O spune—și 
aceasta e lucrul de căpetenie — nu 
numai cu vorba, ci și cu fapta. Re- 
zumînd această latură a activității 
lui Teodor Hristenco, șeful cabine
tului tehnic ne-a spus :

— E un modernizator în adevăra
tul sens al cuvîntului. Cu oameni ca 
el colectivul întreprinderii noastre 
se mîndrește. Prin îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnice la unele a- 
gregate, capacitatea fabricii de oxi
gen s-a dublat în ultimul timp.

Am răsfoit dosarul cu propunerile 
de modernizări făcute de Teodor 
Hristenco. Schițe în creion — unele 
destul de simple, altele complicate 
și chiar foarte complicate. Mai toa
te sînt „brodate" pe margini cu în
semnări explicative.

Ceea ce la cabinetul tehnic, răs
foind dosarul cu propuneri, abia 
întrezăreai — aici, în sala mași
nilor mai ales, poți constata la 
fața locului concretizarea 
lor simple schițe in creion. Una 
din primele modernizări ale 
Teodor Hristenco este instalația

canică de dizolvare a sodei caustice 
necesară fabricării oxigenului. îna
inte soda era pusă în niște cazane 
cu apă și se amesteca manual ore 
în șir pentru a fi dizolvată. înlă
turarea muncii manuale, creșterea 
productivității muncii — iată ce a 
avut în vedere Hristenco. Acum 
după ce noua instalație a fost mon
tată, dizolvarea sodei se face auto
mat și într-un timp de 8-9 ori mai 
scurt.

De altfel fiecare modernizare își 
are punctul de plecare în necesita
tea îmbunătățirii producției. Așa s-a 
întîmplat și cu introducerea coloa
nei de presiune la instalația de pu
rificare a oxigenului. Modernizare 
simplă, dar cu o eficacitate econo
mică mare. Teodor Hristenco s-a 
oprit la soluția cea mai bună : a 
schimbat principiul de funcționare a 
instalației. Vechea coloană, bazată 
pe contracurenți, a fost înlocuită 
printr-o altă coloană, de presiune. 
Rezultatul 1 Pe lingă faptul că insta
lația funcționează mult mai bine, 
două motoare electrice și două pom
pe au devenit în acest fel disponi
bile, fiind folosite în alt sector.

Teodor Hristenco intervine prompt 
ori de cite ori e vorba de rezolvarea 
unei probleme tehnice sau de orga
nizare a muncii într-un sector sau 
altul al întreprinderii. Și ceea ce e 
la fel de important, el socotește asta 
ca ceva foarte firesc. Este o tră
sătură ce ține de profilul moral al 
omului nou.

N
um

ăr
ul

 
câ

ști
gu


ril

or

Oblig, 
oiștjgătoare

Valoarea 
cișligurilor

Seria Nr. Parțială Totală

1 43.991 26 75.000 75.000
1 35.643 13 50.006 50.000
1 32.249 12 25.000 25.000
1 59.457 44 10.000 10.000
1 06.619 46 5.000
1 20.025 47 5.000
1 22.746 16 5.000
1 24.569 46 5.000
1 33.619 33 5.000
1 46.012 10 5.000
1 53.342 06 5.000
1 55.989 30 5.000 40.000

Termi-
nația 
seriei

14 2.00060 206 2.00060
60

662
788

35
41 2.000 360.000

600 14 12 800
600 77 36 800
600 84 26 800 1.440.000

1.992 TOTAL : 2.000.000

La 30 martie, în Japonia a 
avut loc un nou val do mani
festații ale oamenilor muncii 
împotriva tratativelor țapouo- 
sud-coreene, împotriva acordă
rii de ajutor de către Japonia 
țârilor asiatice membre ale blo
cului agresiv S.E.A.T.O. Mitin
guri și demonstrații la caro au 
participat mil de persoane aU 
fost organizate la Tokio, Osaka, 
Nagoya, Kobo, Kyoto, Nagano 
șl în alte orașe șl contre indus
triale japoneze.

In fotografie : Poliția Japoneză 
încearcă să împrăștie o demon
strare împotriva tratativelor 
duse de guvern cu clica din 
Coreea de Sud.

Ofițeri americani participă la atacurile 
grupului rebel din Laos

XIENG KUANG 31 (Agerpres). — 
Grupul rebel din Laos continuă să 
încalce acordul de încetare a focului. 
După cum anunță postul de radio 
„Vocea Laosului", „între 1 și 25 mar
tie, trupele guvernamentale și popu
lația din regiunile eliberate au res
pins 14 atacuri ale armatei grupului 
rebel din Savannaket“.

în cursul acestor lupte — anunță 
postul de radio — au fost omorîți 74 
de soldați rebeli, 62 au fost răniți iar 
44 au fost luați prizonieri. De ase
menea, au fost capturate numeroase 
arme, 2 tone de muniții, precum și 
alte materiale de război. Două auto-

camioane ale trupelor rebele au 
aruncate în aer, iar un avion a 
doborît.

în partea de nord a Laosului, 
grupul rebel, cu ajutorul ofițerilor și 

. aviației' àmericanef își intensifică 
atacurile în regiunea Nam Tha, Re
cent, avioane, americane au parașutat 
în această regiune 400 de ’soldați și 
100 tone de arme și muniții. La sud- 
est de Nam Tha — anunță „Vocea 
Laosului“ — unitățile armate ale gu
vernului legal și partidului Neo Lao 
Haksat au respins între 22 și 26 mar
tie trei atacuri ale inamicului. In

-------- ;--- 0«0—-------

Răsfoind presa străină

Cîștigurile suplimentare în obiecte au 
fost atribuite următoarelor obligațiuni 
C.E.C. :
Seria 23.740 nr. 17 Seria 44.493 nr. 22

rt 51.591 nr. 16 „ 22.450 nr. 28
ți 58.183 nr. 11 „ 09.086 nr. 02»1 28.451 nr. 10 „ 10.397* nr. 21>» 30.764 nr. 30 26.943 nr. 31

Tragerea la sorti a libretelor
de economii C.E.C. cu cîștiguri

viață. In fotografie : o manifestație a marinarilor din Brisbane, pe care 
poliția încearcă s-o împrăștie. '

cursul acestor lupte au fost omorîți 
31 de soldați rebeli.

Intr-o declarație făcută reprezen
tanților presei, generalul Kong Le, 
președintele Consiliului Militar su
prem al Laosului, a declarat că si- 
țuația în această țară a devenit mai ..... 
încordată și mai primejdioasă dato
rită sporirii ajutorului militar ameri
can acordat grupului din Savannaket.

Ofițerii americani, a declarat Kong 
Le, nu mai sînt „consilieri“, ci par
ticipă direct la războiul împotriva 
trupelor patriotice ale Laosului.

„Safe polițiste“
Vietnamul de sud

SAIGON 31 (Agerpres). — Dove- 
dindu-se neputincioase în fața ofen
sivei partizanilor sud-vietnamezi, 
autoritățile diemiste au dezlănțuit o ” 
campanie de crunte represalii împo
triva populației pașnice, neînarmate.

Potrivit unor știri din surse sud- 
vietnameze, în cursul raidurilor în
treprinse în provincia Quang Ngay 
trupele diemiste au ucis peste 50 de 
persoane și au arestat alte 100.

Agențiile de presă anunță că 
mandantul militar american 
Vietnamul de sud a elaborat
plan, botezat „Sunrise”, prevăzînd 
crearea unor lagăre de concentrare 
numite „sate strategice”, în care 
este mutată cu forța populația din 
cătunele aflate în apropierea regiu
nilor controlate de forțele patriotice. 
Prima etapă a operației „Sunrise” 
s-a soldat cu mutarea a 1.200 de fa
milii din cîteva sate aflate în re
giunea de junglă Beng Kath.

„Crearea de sate strategice este 
pe jalea cea bună" — a declarat ge
neralul Lemnitzer, conducătorul 
grupului mixt al șefilor de stat ma
jor al S.U.A,, înainte de a pleca din 
Saigon spre Taipe.



Nr. 5483S C î N T E I APag. 4

uriașă în procesul

Interviul ministrului Afacerilor Externe al R. P. Romîne ac- 
in- 
pe 
din

o „cruntă auto-

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMEuE ȘTIRI

Guvernul R. P. Rumine sprijină 
orice propunere meniiă să creeze 
o atmosîeră de încredere intre state

împotriva cursei 
înarmărilor

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
29 martie, ziarul „Izvestia" a publi
cat un interviu acordat corespon
denților speciali de la Geneva ai 
acestui ziar de ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, conducătorul delegației 
romîne la lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare.

Delegația romînă, se spune în in
terviu, consideră că principala sar
cină care stă în fața Comitetului 
celor 18 este elaborarea Tratatului 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală. Un factor pozitiv important 
în activitatea Comitetului este că 
încă de la bun început Uniunea So
vietică a prezentat un proiect realist 
și concret de tratat. Dar, pentru 
succesul lucrărilor Comitetului celor 
18 state este necesar ca și puterile 
occidentale să dea dovadă de 
bunăvoință și de simțul realității. 
Trebuie însă subliniat că pînă în 
prezent puterile occidentale nu au 
prezentat spre examinare Comitetu
lui nici un plan cît de cît cuprinză-

tor, care să poată servi ca bază 
pentru examinarea problemei dezar
mării generale și totale.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne, care promovează consecvent 
politica păcii, este hotărît să spri
jine orice propunere meniiă să cre
eze o atmosferă de încredere între 
state, să destindă încordarea inter
națională. în dorința sa de a con
tribui la consolidarea păcii și secu
rității internaționale, guvernul Re
publicii Populare Romîne a luat ini
țiativa creării unei zone a păcii, a 
unei zone fără arme atomice în Eu
ropa de sud-est, în Balcani. Guver
nul nostru, se spune în încheierea 
interviului, este profund convins că 
înfăptuirea acestei inițiative ar co
respunde intereselor vitale nu numai 
ale poporului romîn, ci și ale tuturor 
popoarelor din Europa de sud-est.

I • NEW YORK 31 (Agerpres). — 
j Luînd cuvînful la Berkeley (Cali

fornia), cunoscutul savant american 
Linus Pauling, a declarat : „Sini îm
potriva dezarmării unilaterale. Ridic 
însă obieefiuni împotriva unor

* jiuni unilaterale îndreptate spre 
*. tensificarea cursei înarmărilor,
> care le întreprind militariștii 

S.U.A.".
L. Pauling a ridiculizat ideea con

struirii unor adăposturi antiatomice 
în S.U.A. ca fiind 
înșelare".

• LONDRA 31 
Ori unde apare

! primarul Berlinului
1 englezii îl întîmpină cu demon- 
; strații de protest. La 30 martie
• o astfel de demonstrație a avut 
; loc la Birmingham. Demonstran

ții scandau „Jos războiul!“, „Jos 
Brandt!".

Doamna Marguerite Taylor, 
reprezentanta din Birmingham a 
Comitetului pentru apărarea pă- 

; cii, a declarat: „Protestăm împo- 
, triva politicii de reînarmare a 
! Germaniei occidentale“.

(Agerpres). —
Willy Brandt, 

occidental,

e

Chemarea la luptă
pentru pace

COPENHAGA 31 (Agerpres). — 
Membrii organizației pacifiste „îm
potriva războiului“ au desfășurat o 
demonstrație în piața centrală a 
orașului Aalborg, mare centru in
dustrial din Danemarca. Timp de 
40 de ore, demonstranții au purtat 
pancarte cu lozinci pentru apărarea 
păcii și reducerea cheltuielilor mili
tare. Demonstranții au împărțit ma
nifeste chemînd la luptă pentru 
pace.

Ojo-

NEW YORK 3.1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 30 martie s-a încheiat prima 
etapă a tratativelor între reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A., în Comitetul 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Partici- 
panții la tratative au dat publicită
ții următoarea declarație comună :

„între 27 și 30 martie la New York 
au avut loc tratativele neoficiale în
tre H. Dryden și academicianul A. A. 
Blagonravov. Tratativele s-au desfă
șurat în scopul studierii domeniilor 
de colaborare în Cosmos care au 
format obiectul recentului schimb de

număr la o demonstrație

ca

Tinereiul din Hamburg participa în maro 
împotriva înarmării Bundeswehr-ului cu arme atomice.

mesaje între președintele' Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și președintele S.U.A. 
Kennedy. S-a încheiat examinarea 
preliminară a cîtorva proiecte cu
prinse în mesaje.

Participanții la tratative au căzut 
de acord să organizeze următoarea 
întîlnire la Washington în timpul 
sesiunii Comisiei internaționale pen
tru cercetarea Cosmosului,- care va 
avea loc între 30 aprilie și 10 mai, 
sau în timpul ședințelor subcomi
tetelor tehnico-științific și juridic ale 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice 
care se vor desfășura la Geneva 
cu începere de la 28 mai. La aces
te viitoare tratative, atît din partea 
S.U.A., cît și din partea U.R.S.S., pe 
lingă persoanele care au participat 
la tratativele care au avut loc, vor 
mai lua parte alți oameni de știin
ță. Scopul tratativelor va fi de a se 
ajunge la un acord în legătură cu 
domeniile de colaborare prevăzute 
în mesajele sus-menționate și discu
tate la New York".

CAP CANAVERAL 
31 (Agerpres). — A- 
genția Associated 
Press relatează că la 
30 martie, la Cap Ca
naveral o rachetă de 
tipul „Polaris" a tre
buit să fie distrusă la 
cîteva secunde de la 
lansare, deoarece a 
deviat de la traiecto
ria inițială. Fragmen
te din corpul rachetei 
au fost proiectate pe 
pămînt și au provo-

A treia săptămînă la Geneva
' în primele zile după deschiderea 
lucrărilor Comitetului pentru dezar
mare, în presa occidentală a răsu
nat un adevărat concert de aprecieri 
sumbre și pronosticuri pesimiste cu 
privire la desfășurarea tratativelor. 
„Impas total la. Geneva" — afirma, 
de pildă, „New York Herald Tri
bune". Au mai trecut cîteva zile și 
tonul comentariilor a început să se 
schimbe. Multe organe de presă au 
relevat că în desfășurarea conferin
ței s-a creat — e drept, deocamdată 
într-o anumită măsură — o atmo
sferă de lucru.

Firește, aceasta își are cauzele ei 
— în primul rînd, eforturile perse
verente depuse de delegațiile țărilor 
socialiste. Oricine urmărește lucră
rile Comitetului nu poate să nu re
țină complexitatea activității desfă
șurate de aceste delegații, în primul 
rînd de delegația Uniunii Sovietice: 
spirit de inițiativă nesecat ; elasti
citate și dorință de a căuta căi de 
apropiere a pozițiilor ; fermitate în 
respingerea oricăror încercări de a 
devia conferința de la țelurile ei ; 
propuneri judicioase, raționale; sus
ținerea lor printr-o argumentare cla
ră, logică, convingătoare — într-un 
cuvînt, o poziție constructivă în fap
te, pe deplin corespunzătoare ce
rințelor popoarelor de a se înfăptui 
dezarmarea generală și totală.

O importantă influență pozitivă e- 
xercită prezența la tratative a dele
gațiilor statelor neangajate, profund 
interesate în stăvilirea cursei înar
mărilor și în folosirea pașni
că a imenselor resurse irosite în 
prezent pentru înarmare.

Pentru întreaga activitate a Co
mitetului o bază bună o constituie 
proiectul de tratat prezentat de de
legația sovietică ; el a creat posibi
litatea ca lucrările conferinței să se 
axeze pe' un text de tratat concret, 
închegat, atotcuprinzător, delegația 
U.R.S.S. subliniind totodată că este 
gata să ia în discuție orice propu
neri care servesc obiectivului con
ferinței. Pe bună dreptate, la Gene
va, proiectul sovietic a fost apreciat

HAVANA 31 (Agerpres). — în 
seara zilei de 30 martie, la Havana 
s-a deschis într-un cadru festiv pri
mul congres național al Asociației 
tinerilor insurgenți — organizația 
revoluționară de luptă a tineretului 
cuban.

' După ce a amintit de propunerea 
lui Fidel Castro ca organizația să 
fie numită Uniunea Tineretului Co
munist, Joel Iglesias, președintele 
Asociației, a arătat că aceasta im
pune întregului tineret cuban obli
gația de a munci și mai bine în nu
mele patriei și de a fi totdeauna 
gata să dea orice jertfe în numele 
revoluției.

Apoi a luat cuvîntul Osvaldo Dor- 
ticos, președintele republicii. Entu
ziasmul și spiritul revoluționar care

caracterizează deschiderea congre
sului, a spus el, atestă că întregul 
tineret cuban se încadrează cu o 
forță uriașă, de neclintit, în proce
sul revoluției socialiste din Cuba, 
în procesul făuririi unei societăți 
noi. în legătură cu aceasta,'a spus 
Dorticos în continuare, tineretului 
îi revine o măreață răspundere isto
rică — de a lupta neobosit pentru 
îndeplinirea celor trei sarcini tra
sate de Fidel Castro : ridicarea ni
velului ideologic al întregului po
por, sporirea producției și produc
tivității muncii și, în sfîrșit, întări
rea apărării Cubei.

Dorticos și-a exprimat convinge
rea că tineretul va depune toate 
eforturile pentru a justifica înaltul 
titlu de tineret comunist.

.. ..... — ~

Mitingul greviștilor din trans
portul în comun din Bogota 
(Columbia) care, în ciuda mă
surilor polițienești s-a desfășu
rat cu succes.

EVENIMENTELE DIN
Instalarea organului 
executiv provizoriu

ALGER 31 (Agerpres). —• Cores
pondentul din Alger al agenției 
France Presse anunță că la 30 mar
tie a avut loc la Alger prima șe
dință de lucru a organului .execu
tiv provizoriu care — în conformi
tate cu.. acordurile de la Evian; — 
trebuie sa asigure conducerea admi
nistrativa, menținerea ordinii publi
ce și pregătirea referendumului cu 
privire la autodeterminarea poporu
lui algerian.

într-o scurtă declarație radiotele
vizată, Abderrahman Fares, pre
ședintele organului executiv provi
zoriu, a chemat populația algeria
nă la vigilență „pentru a dejuca 
manevrele al căror scop este sabo
tarea instaurării păcii în Algeria“.

loială a acordurilor de la Evian și 
a amnistierii tuturor celor care au 
avut de suferit pentru lupta împo
triva războiului din Algeria.

C.C. al P.C. Francez cheamă pe 
alegători să spună „da“ la Referen
dumul din 8 aprilie pentru a asigura 
pacea în Algeria.

Noi acțiuni banditești 
ale O.A.S.

ALGER 31 (Agerpres).
După cum relatează agenția France 

Presse, în cursul zilei de vineri au 
avut loc pe întreg teritoriul Algeriei 
peste 30 de atentate cu bombe care 
s-au soldat cu moartea a 16 per
soane și rănirea altor 18.

în cursul zilei de vineri, la Al-

ALGERIA
ger fasciștii din O.A.S. au comis 
furturi de bani de la băncile din 
geria, furturi însumînd circa 1.800.000 
franci noi.

noi 
Al-

Verdictul în procesul 
asasinilor comisarului Gavoury

PARIS 31 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că la 30 
martie Tribunalul militar din Paris 
a pronunțat verdictul în cadrul pro
cesului criminalilor fasciști din 
O.A.S. care la 31 mai 1961 au ucis 
la Alger pe comisarul de poliție Ro
ger Gavoury. Căpetenia acestei ban
de de fasciști, Albert Dovecar, și ad
junctul său, Claude Piegts, au 
condamnați la moarte. Ceilalți 
membri au fost condamnați la 
chisoare pe diverse termene.

fost 
trei 
în-

După preluarea puterii 
de către armată în Siria

Conferința de presă 
a generalului Zahreddin 

DAMASC 31 (A.gerpres). — Ir 
legătură cu preluarea puterii de 
către armată, la 30 martie, gene
ralul Abdel Kerim Zahreddin, co
mandantul suprem al armatei sirie
ne, a organizat o conferință de pre
să în care a subliniat — după cum 
anunță corespondentul agenției 
France Presse — că scopul acestor 
acțiuni este îndreptarea greșelilor 
săvîrșite de guvernul de tranziție 
Kuzbari, de Adunarea Constituantă 
și de guvernul Dawalibi. Zahreddin 
a declarat că atît guvernul Kuzbari, 
cît și guvernul Dawalibi „răpeau 
cetățenilor posibilitatea de a se 
bucura de libertăți”.

Subliniind că armata a preluat în 
țară puterea legislativă și executivă, 
generalul Zahreddin a declarat că 
va fi format „un nou guvern tranzi
toriu“.

Pe plan extern, a subliniat în con
tinuare Zahreddin, Siria va promova 
o politică de „neutralitate pozitivă 
și neangajare”.

GUATEMALA. Poliția încearcă să împrăștie o demonstratio a stu
denților împotriva dictatorului Ydigcrcts Fuentes.

Rezoluția
C.C. al P. C. Francez

PARIS 31 (Agerpres). — Sîmbătă 
fost dată publicității rezoluția dina

22 martie a C.C. al P.C. Francez cu 
privire la situația politică și la sar
cinile partidului după încetarea fo
cului în Algeria.

Arătînd că „încetarea focului nu 
înseamnă însă pace“ C.C. al P.C. 
Francez cheamă toți democrații să 
ceară lichidarea imediată a O.A.S. 
și sancționarea aspră a asasinilor 
fasciști. Totodată se subliniază ne
cesitatea luptei pentru îndeplinirea

știinfei și culturii, radiodifuziunii, ocro
tirii sănătăjii și sportului. Planul a fost 
semnat de Râul Roa, ministrul Afacerilor 
Externe al Cubei, și de S. M. Kudreav- 
jev, ambasadorul U.R.S.S. in Cuba.

TOKIO. La 30 martie, la chema
rea sindicatelor muncitorilor din 
transporturi, au

————-o a o———

Polaris a eșuat
cat o serie de incen
dii în regiunea Cap 
Canaveral.

NEW YORK 31 (A- 
gerpres). — Agenția 
U.P.I. relatează că în 
ziua de 30 martie, pe 
bordul unei nave a- 
mericane pentru lan
sarea de rachete s-a 
produs o puternică 
explozie. Numeroși 
muncitori care lucrau 
pe vas au fost răniți.

NEW YORK 31 (A- 
gerpres). — După cum 
relatează agenția 
France Presse, la o u- 
zină militară care fa
brică carburanți solizi 
pentru rachete din a- 
propierea orașului 
Marshall (Texas) s-au 
produs în ziua de 30 
martie o serie de ex
plozii a căroi* cauză 
nu a fost încă identifi
cată. Numeroase per
soane au fost rănite.

MOSCOVA. La 1 aprilie se des
chide la Moscova cel de-al II-lea 
Concurs internațional de interpre
tare muzioală „P. I. Ceaikovski“. 
La această importantă manifestare 
muzicală internațională participă 
159 de tineri pianiști, violoniști și 
violonceliști, reprezentînd 32 de țări.

Din juriul concursului fac parte 
personalități de frunte ale vieții mu
zicale mondiale, printre care și di-

rijorul George Georgescu, artist al 
poporului din R... P. Romînă.

A FOST SEMNAT PLANUL 
DE COLABORARE INTRE 

U.R.S.S. și CUBA
HAVANA. La 30 martie la Havana 

fost semnat planul de colaborare între 
Uniunea Sovietică și Republica Cuba pe 
anul .1962 în domeniul învă'/ămînfului,

transporturi, au intrat în grevă 
muncitorii de la stația de cale fe
rată din Hiroșima. în semn de so
lidaritate cu greva muncitorilor din 
Hiroșima, la 31 martie au intrat în 
grevă generală toți cei aproape 
400.000 de muncitori, aparținînd 
sindicatelor din transporturi.

ROMA. Camera Deputaților din 
Italia a votat o rezoluție propusă 
de comuniști, socialiști și democrat- 
creștini, care obligă guvernul să na
ționalizeze calea ferată Calabria- 
Lucania, care aparține' companiei 
„Strade Ferrate del Mediterraneo“ 
(filială a marelui trust „Edison“).

ROMA. — La 30 martie au de
clarat grevă 20.000 de muncitori de 

a la o serie de șantiere de construcții 
navale, aparținînd societății „An
saldo“. Greviștii cer îmbunătăfitea 
situa/iei lor materiale.

eves^îmenteior 
internationale

A-ca fiind „motorul" conferinței, 
ceasta a și permis, de altfel, ca să 
se treacă într-un timp scurt la exa
minarea preambulului acestui pro
iect — față de care nu s-au ridicat 
obiecțiuni esențiale — și apoi la dis
cutarea articolului 1 al Tratatului. 
Comitetului îi sînt supțise,. de ase: 
menea, propunerile parțiale prezen: 
taie -de delegația americană.

în același timp și-a început acti
vitatea — potrivit cu propunerea de
legației R. P. Romîne — Comitetul 
care studiază măsuri menite să 
contribuie la destinderea inter
națională și să favorizeze dezar
marea generală, în deosebi crearea 
unor zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale globului. în legătură 
cu aceasta, agenția Associated 
Press a relatat că „propunerile lui 
Rapacki și Mănescu (cu privire la 
crearea unor zone denuclearizate în 
Europa centrală și în Balcani), pri
mite cu răceală de S.U.A., au atras 
manifestări de aprobare din partea 
grupului celor opt țări neangajate 
de la masa conferințe}".

Paralel cu faptul că lucrările Co
mitetului celor 18 au luat „un start 
bun" (A. A. Gromîko a apreciat că 
„bazele tratativelor de dezarmare în 
Comitetul celor 18 state au fost 
puse") — atenția comentatorilor a 
fost reținută și de declarația sovie- 
to-americană, în care, se arată, că 
odată clarificate punctele de acord 
și cele de dezacord în problema 
germană, cele două părți au hotă- 
rit să continue convorbirile. La a- 
ceasta se adaugă perspectivele 
de cooperare sovieto-americană în 
domeniul cosmic, relevate de schim
bul de mesaje Hrușciov-Kennedy.

Cu toate acestea, oamenii iubitori 
de pace nu-și iac iluzii în privința 
drumului care rămîne de parcurs; 
drumul spre dezarmare nu este un 
drum neted, el cere învingerea a 
numeroase greutăți și obstacole ri
dicate de profitorii cursei înarmări
lor, de cercurile militariste -dl.. 
S.U.A. și din alte țări N.A.T.O.

Chiar în discuțiile de pînă acum,

s-a vădit tendința reprezentanților 
țărilor din blocurile occidentale de 
a abate atenția Comitetului de la 
problemele de fond care-i 'stau în 
față, de a tergiversa abordarea lor 
concretă. In legătură cu 
încheierii unui acord cu 
încetarea experiențelor 
puterile occidentale și 
S.U.A. au arătat 
nunțe la ideea 
puri de spionaj 
acest lucru este _____ _______ ,__
bil. Savantul englez M. S. Blackett a 
recunoscut, în revista „New States
man", că „procesul de instalare și 
de operare a sistemului de inspec-

discutarea 
privire la 
nucleare, 
îndeosebi

că nu vor să re- 
controlului în sco- 
— știind bine că 
absolut inaccepta-

țte internațională propus (de ameri
cani) putea ii conceput pentru a 
servi la identificarea așezării a cel 
puțin cîtorva dintre bazele de ra
chete sovietice", adică la spionaj.

Âsupra lucrărilor conferinței de la 
Geneva își exercită influența' lupta 
crescîndă a maselor pentru înceta
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării. Numeroase delegații re
prezentând cele mai diverse orga
nizații obștești sosesc la Geneva, 
purtînd mesajul voinței de pace și 
dezarmare a unor largi categorii so
ciale. în S.U.A., președintele Ken
nedy a fost întîmpinat de studenții 
universității din Barcklay, cu pan
carte pe care era. scris: „Domnule 
președinte, pentru binele omenirii, 
noi ne pronunțăm împotriva expe
riențelor nucleare". în lumea întrea
gă se desfășoară pregătirile pentru 
marele Congres pentru dezarmare 
și pace, ce va avea loc în iulie 
Moscova.

O poziție contrară voinței de pace
a popoarelor

Necesitatea rezolvării problemelor 
internaționale, care preocupă în
treaga amenire și îndeosebi necesi
tatea vitală a înfăptuirii dezarmării 
subliniază cu tărie răspunderea oa
menilor de stat ai tuturor țărilor și 
în primul rînd a conducătorilor ma
rilor puteri, care dețin arma ato
mică. Cu atît mai mult, acum, 
in perioada tratativelor de la 
Geneva, de la care popoarele 
așteaptă măsuri eficiente în ve
derea dezarmării generale și to
tale, fiecare om de. stat este dator 
să-și dubleze eforturile pentru a 
contribui prin toate mijloacele la 
crearea unei atmosfere propice rea
lizării cît mai grabnice a unui 
acord. Tocmai în -acest sens acțio
nează conducătorii U.R.S.S. și altor 
țări socialiste caije depun eforturi 
neobosite p'êntru a netezi calea de
zarmării și destinderii internaționale. 
In aceste împrejurări, declarația fă
cută recent de președintele Kennedy 
ziaristului Stewar^ Alsop și publi
cată în revista americană „Satur
day Evening Post" a întîmpinat 
dezaprobarea hotăiîtă a opiniei pu
blice mondiale. „în unele îm
prejurări, a spus președintele, vom

la

gatone, a înmormîntat definitiv — 
după cum subliniază „Pravda" — 
mitul cu privire la invulnerabilitatea 
Statelor Unit.e. Dacă în trecut puteau 
fi stabilite cu aproximație regiunile 
în care' se află instalațiile sovietice 
pentru rachete, ținîndu-se seama de 
locul pe unde trece cea mai scurtă 
linie pentru lovirea teritoriului ame
rican, acum aceste calcule sînt cu 
totul inutile. Rampele de lansare a 
rachetelor globale se pot afla abso
lut în orice punct al vastului terito
riu sovietic, iar rachetele pot zbura 
spre țintă din orice direcție.

Referindu-se la problema rapor
tului de forțe dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
președintele Kennedy a declarat 
încă recent că aceste forțe sînt e- 
gale. „Considerăm scrie „Pravda” 
că, în ce privește capacitatea de a 
zdrobi pe orice agresor, din punct 
de vedere al puterii militare, U.R.S.S. 
depășește S.U.A. Și chiar dacă am 
fi de acord cu președintele Americii, 
și atunci va fi clar cît de greșită 
este logica care l-a îndemnat să 
facă acea declarație riscantă și pro
vocatoare cu privire la posibilitatea 
unui atac nuclear preventiv împo
triva Uniunii Sovietice".

„Cui îi convine această de
clarație a șefului statului ameri
can? întreabă autorul articolului. 
Numai celor interesați să calce pe 
nervi, să creeze o atmosferă de psi
hoză războinică și de neîncredere 
reciprocă. De asemenea declarații 
nu se pot bucura decît cercurile 
monopoliste ale S.U.A. care obțin 
profituri de miliarde de pe urma 
înarmărilor și vor să întoarcă lumea 
în direcția accentuării considerabile 
a încordării. Declarația președinte
lui că S.U.A. „sînt gata să folosească 
arma nucleară chiar de la bun în
ceput" — arată „Pravda" — aruncă o 
nouă lumină asupra poziției diplo
mației americane în problema așa- 
numitului control asupra înarmă
rilor. Nu este de mirare că guver
nul, care este gata să-și ia asupra 
lui răspunderea pentru declanșarea 
unui război nuclear, luptă cu per
sistență pentru a obține informații

tratativele pentru dezarmare, poate 
fi calificată doar ca o tendință de 
a zădărnici succesul acestor trata
tive. După cum se vede, cercurile 
militariste din S.U.A. se tem într-atît 
de dezarmare încît li s-a părut in
suficientă lovitura grea dată tratati
velor de la Geneva, prin hotărîrea 
efectuării experiențelor nucleare de 
către S.U.A. și Anglia.

în lume, unde s-a acumulat atît 
de mult material inflamabil, jocul 
primejdios cu focul nu trebuie să 
aibă loc. Aventurismul irațional, re
cidivele politicii lui Dulles ,,echili
bristică în pragul războiului'', vor 
fi condamnate cu hotărîre de toți 
aceia cărora le sînt scumpe pacea 
și securitatea popoarelor.

Rațiunea dictează ca oamenii de 
stat să manifeste inițiativă nu în 
pregătirea aventurilor militare, ci în

domeniul acțiunilor pașnice. O lume 
fără conflicte nucleare, o lume fără 
război — numai o asemenea pers
pectivă pe care o deschid propu
nerile guvernului sovietic, răspunde 
intereselor tuturor popoarelor, inclu
siv națiunii americane“.

Este o concluzie cu care sînt fără 
îndoială de acord toate popoarele 
iubitoare de pace. Articolul „Prav- 
dei'1 constituie un apel la rațiunea 
sănătoasă și un avertisment împo
triva acțiunilor potrivnice păcii. El 
demonstrează încă odată că imensa 
forță de care dispune Uniunea So
vietică, lagărul socialist, este pu.“ 
în întregime în slujba păcii și se 
rității internaționale. Atitudinea
tărîtă a lagărului socialist față de 
orice acțiuni ostile păcii este expre
sia grijii profunde pentru destinele 
omenirii, a consecvenței și perse
verenței în lupta pentru victoria 
cauzei păcii în lume.
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Greșeli de calcul în America Latină

manifesta probabil inițiativa în con
flictul nuclear cu U.R.S.S.".

Prin declarația citată, președin
tele se face de fapt ecoul acelor ' 
cercuri militare americane, care 
propovăduiesc în mod iresponsabil 
un așa-zis război preventiv (adică 
de agresiune) împotriva U.R.S.S. 
în legătură cu declarația lui Ken
nedy, „Pravda" a publicat un articol 
intitulat „Cui îi trebuie ( asemenea 
declarații, domnule președinte ?“.

Subliniind atitudinea Uniunii Sovie
tice care cheamă cu hotărîre toate 
statele la dezarmarea generală și 
totală, mijlocul cel mai rezonabil de 
preîntîmpinaTe a războiului, ziarul 
scrie : „Promovînd concepția „primei 
lovituri“, cercurile militariste din 
Occident pierd orice simț al reali
tății. Uniunea Sovietică are la dis
poziția sa nu numai rezerve sufi
ciente din cea mai puternică armă 
nucleară din lume, dar și cele mai 
perfecționate mijloace de transpor
tare a ei la țintă. Orice atac asupra în legătură cu cantitatea și locul 

unde sînt amplasate rachetele și 
bombele nucleare sovietice.

La Casa Albă — se spune în con
tinuare în articol — nu se poate să 
nu se înțeleagă că o acțiune provo
catoare în zilele cînd se desfășoară

U.R.S.S. ar fi pentru agresor egal cu 
o sinucidere".

Crearea de către oamenii de 
știință și inginerii sovietici a rache- .> 
tei globale, invulnerabile pentru sis
temele antirachetă și care poartă o 
încărcătură nucleară de multe me

in Argentina, demiterea și ares
tarea președintelui Frondizi și in
staurarea unei dictaturi militare au 
încheiat o fază, a crizei politice, 
începute cu ocazia alegerilor de la 
18 martie. Aceste alegeri au dus la 
o înfrîngere serioasă a partidului 
de guvernămînt „Uniunea civică ra
dicală intransigentă" și la un succes 
remarcabil al opoziției. ..Uniunea de. 
stingă", care grupează pe peroniști. 
avî'nd sprijinul comuniștilor (P. C. nu 
i s-a.permis să depună candidaturi),, 
a obținut postul de guvernator în 10 
din 14 provincii și jumătate din locu
rile în parlament.

Ceea ce a urmat este cu to
tul caracteristic pentru „demo
crația", atît de mult lăudată de 
apologeții rînduielilor capitalis
te. Deși alegerile din Argentina au 
corespuns întrutotul, cu geea ce a- 
ceștia consideră drept „alegeri li
bere", a fost de-ajuns ca rezulta
tul să fie altul decît cel scontat de 
reacțiune, pentru ca să se treacă 
la nesocotirea fățișă a voinței ale
gătorilor exprimată de 
diat după aflarea 
guvernul argentinian a 
anuleze alegerile în
cheie. Infrîngerea suferită de guvern 
a demonstrat dezaprobarea tot mai

încercare
Abia am

pr.e-

scrutin. Ime- 
rezultateloi, 
hotărît să 

5 provincii-

accentuată de către mase a politi
cii interne și externe a guvernului.

Cercurile ultra-reacționare nu i-au 
iertat lui Frondizi faptul că „a scă
pat din mină" alegerile. Vîrfurile 
reacționare ale armatei nu erau, 
de altfel, la prima 
de forță cu Frondizi.
o lună și jumătate în urmă, 
ședințele, cedînd presiunilor )■— Șs- 
tora, a hotărît ruperea relațiilh b’ 
Cuba, ceea ce — după părerea' 
mentatorilor — a și pecetluit sodh 
lui. „Slăbiciunea lui Frondizi -L a 
scris săptămînalul mexican „El Fi
garo" — caro, în urmă cu cîteva 
săpiămîni a cedat cererilor milita
rilor de a rupe relațiile cu Cuba i-a 
adus mai mari prejudicii lui decît 
Cubei".

în urma loviturii de stat', a fost 
înscăunat ca președinte al tării, 
Jose Maria Guido, președintele Se
natului, numai după ce a acceptat 
șase cereri cu caracter ultimativ, 
puse de militari, printre care anula
rea cu desăvîrșire a rezultatelor a- 
legerilor, interzicerea activității gru
părilor politice învingătoare în ale
geri, lichidarea statutului sindicate
lor etc. Cum s-ar zice, cea mai per
fectă întruchipare a „democrației".

I. FÎNTÎNARU 
A. CERNEA ~
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