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[Totul depinde de aplicarea 
strictă a agrotehnicii

Gospodăria colectivă din Sălcia și-a propus 
în planul de producție ■ ca în acest an să cul
tive cu porumb o suprafață de 1.175 ha, din care 
de pe 635 ha să obțină 5.000 kg porumb boa
be la hectar în cultură neirigată. Posibilități 
avem ; anul trecut, pe 400 ha, am obținut o 
producție medie de peste 4.200 kg porumb la 
hectar.

Pentru a realiza recoltele propuse, am pre
gătit bine terenul din toamnă. In aceste zile, 
după topirea zăpezii, noi acordăm o mare aten
ție reținerii apei în sol, considerînd că aceasta 
are o mare importanță pentru a obține produc
ția stabilită.

Ce ne-am propus în acest scop ? Să începem, 
imediat ce timpul ne va permite, gruparea - în 
diagonal pentru uniformizarea terenului. A doua 
grapă va fi executată în sensul invers dat de 
prima grapă, atunci cînd se va forma crustă 
la suprafața pămîntului. Pînă la semănat vom 
grăpa terenul de cîte ori va ii’nevoie.. Pentru 
crearea unui bun .pat germinativ, cu 4-5 zile 
înainte de semănat, vom face o lucrare cu cul
tivatorul pentru afînarea terenului.

Gospodăria a luat și alte măsuri : a schim
bat întreaga cantitate de semințe cu hibrizi va
loroși care în anii trecuți au dat producții mari ; 
și-a propus, ca lucrări de întreținere, să execu
te 4 prașile și chiar 5 dacă va fi nevoie, din 
care una manuală ; se va realiza o densitate 
optimă de plante la hectar. Pentru prima dată 
în acest an aplicăm și polenizarea suplimen
tară care va aduce, după calculele noastre, un 
spor de 300-400 kg la ha.

FLORICA MARCH
inginer agronom G.A.C. „Steagul Roșu"’ 

comuna Salcia, regiunea Oltenia

La Consfătuirea pe țară a țăranilor colecti
viști s-a arătat că gospodăriile de stat și co
lective au toate condițiile ca, aplicînd o agro
tehnică înaintată, să obțină pe suprafețe tot 
mai mari o producție de peste 5000 kg po
rumb boabe la hectar în cultură neirigată. 
In numeroase gospodării se fac intense pre
gătiri în vederea realizării acestei sarcini. 
Pînă la începerea semănatului, colectiviștii, 
lucrătorii din gospodăriile de stat se preocupă 
de executarea lucrărilor de întreținere a te
renului, asigurarea și pregătirea semințelor 
etc. Iată, pe scurt, relatări din experiența 
acumulată de cîteva gospodării colective în 
această direcție.

tema consfătuirii care a avut loc zilele acestea în loca
litate. Au participat la această consfătuire președiriți, 
ingineri, tehnicieni agronomi și brigadieri din gospo
dăriile colective din raionul Oradea,

Reprezentanții gospodăriilor colective din Vaida, din 
Diosig și altele, cșre au obținut anul trecut o recoltă 
de aproape 5000 kg porumb boabe la ha, au înfățișat 
pe larg experienfa dobîndită în acest domeniu. Mai 
multe gospodării colective, dintre care cele din Vaida,
Săiard și Diosig, s-au angajat să obțină o producție 
medie de 5000 kg porumb boabe la ha în feren neiri
gat pe întreaga suprafață planificată pentru a fi cul
tivată cu porumb.

In încheierea consfătuirii, participanții au vizitat o sta
țiune de mașini și tractoare unde a avut loc o demon
strație practică privind folosirea mașinilor de semănat 
porumb și a prășitoarelor mecanice.

Schimb de experiență
ORADEA (coresp. „Scînfeii"). — „5000 kg porumb 

boabe la ha, în cultură neirigafă" — aceasta a fost

Avem toate condițiile 
pentru a obține 

producții ridicate
Anul frecuf, noi am recoltat pe unele tarlale însă- 

mînțate cu porumb în medie o producție de 4.500 kg 
porumb la ha, iar de pe parcela de 40 ha, de la punc
tul denumit „pe șes“, cîte 5.000 kg la ha. Aceste suc
cese ne-au îndemnat să prevedem în planul de pro
ducție ca în acest an să realizăm cîte 5.000 kg po
rumb boabe de pe 60 hectare.

Din timp, noi am început să pregătim cu atenție 
acest lot ; el a fost arat în întregime din toamnă la 
adîncimea de 30-32 cm, după ce mai înainte am îm
prăștiat pe 20 ha cîte 15-20 tone gunoi de grajd la 
hectar. In iarnă am administrat pe întreaga suprafață 
cîte 300 kg superfosfat la ha. Am procurat prin schimb 
întreaga cantitate necesară de sămînfă de porumb du
blu hibrid de la stațiunea experimentală agricolă Podul 
lloaiei. Am făcut toate pregătirile ; așteptăm timpul 
prielnic să ieșim cu toate forțele la însămînțat.

Pentru întreținerea culturilor, colectiviștii -au hotărît 
să facem cîte două prașile manuale și două mecanice. 
Aceste lucrări, ca și altele din complexul agrotehnic, 
vor asigura realizarea producției de 5.000 kg porumb 
la hectar.

VASILE GR. LEVINȚ 
brigadier Ia G.A.C. Codăești, regiunea Iași

Angajamentul îl însoțim 
de măsuri concrete

Pornind de la experiența acumulată în ultimii 
ani, membrii gospodăriei noastre colective au 
hotărît să obțină în acest an, de pe suprafața 
de 250 ha, o producție de 5.000 kg porumb boa
be la ha, în cultură neirigată.

acest scop, au fost repartizate terenurile 
cele mai fertile. Din toamnă ele au fost arate la 
37—39 cm adîncime. O bună parte din terenu
rile destinate acestei culturi au fost îngrășate 
cu gunoi de grajd. Odată cu zvîntarea terenului 
executăm grăpatul. O atenție deosebită vom 
acorda lucrărilor de întreținere a culturilor. Vom 
face 2—3 prașile mecanice și 3 prașile manuale. 
'Angajamentul ce ni l-am luat față de partid 
.va fi îndeplinit. Sîntem siguri de aceasta de
oarece cuvîntul nostru îl însoțim de aplicarea 
întregului complex de măsuri agrotehnice;

inginer agronom TEODOR ȘCHIOPU 
G.A.C. „Timpuri Noi" Chizătău, 

regiunea Banat

Vom munci cu drag in gospodăriile colective“ Lucrări în vii

Se îmbunătățește calitatea 
plăcilor fibrolemnoase

Sînf aproape frei luni de cînd la Complexul pentru 
industrializarea lemnului din Blaj a început să funcționeze 
noua fabrică de plăci fibrolemnoase care folosește ca 
materie primă deșeuri de furnire, de cherestea, lemn ro
tund subțire etc. Este prima întreprindere de acest gen 
în (ara noastră. Aici au început să se folosească acum, 
pentru întîia dată în industria noastră de prelucrare a 
lemnului, izotopii radioactivi, la reglarea nivelului așchiilor 
în preîncălziforul agregatului de défibrât.

în timp ce în luna ianuarie o parte din plăcile produse 
mai prezentau defecte de fabricație, în prezent situația 
e cu totul alta : săptămîna trecută au fost obținuți cei mai 
înalți indici de calitate, de la darea în funcțiune a acestei 
fabrici. Astfel, rezistențele medii la încovoiere a plăcilor, 
au fost de peste 400 kg pe cm.p., față de 400 kg cît este 
prevăzut, rezistențele medii la întindere fiind de 225 kg 
pe cm.p., față de 150 kg prevăzut de normele de fabri
cație. Totodată, procentul de absorbție a plăcilor, după 
24 ore, a scăzut cu trei la sută față de indicele admis.

Acești indici de 
calitate echivalea
ză în prezent cu 
indicii obținuți la 
plăcile fibrolem
noase produse din 
lemn de răși- 
noase.

Noi stații 
pentru alimentarea 

autovehiculelor
De-a lungul principalelor trasee 

turistice de pe cuprinsul țării au 
fost înființate noi stații pentru ali
mentarea cu combustibil și lubri- 
fianți a motocicletelor și autoturis
melor. Asemenea stații s-au des
chis la Sloboziă, la Huedin etc. La 
Deva, Oradea și în alte localități se 
află în curs de construcție puncte 
de alimentare cu combustibil.

(Agerpres)

Concert în uzină
CRAIOVÄ (coresp. „Scînteii“). •— La 

uzinele „Electroputere" din Craiova, a 
avut loc ieri după-amiază un concert or
ganizat de filarmonica de stat „Oltenia“. 
La concert și-a dat concursul artistul po
porului Petre Ștefănescu-Goangă. Progra
mul a cuprins lucrări de muzică simfoni
că și arii din operele Traviata, Carmen, 
Lakmé etc..

La sfafiunea 
Victoria

ORADEA (coresp. 
„Scînfeii"). — In 
stațiunea balneară 
Victoria se fac în a- 
cesfe zile ultimele 
pregătiri în vederea 
sezonului de vară. 
S-au efectuat repa
rații la mai multe 
pavilioane. Acum se 
fac lucrări de mo
dernizare a blocu
lui alimentar, iar 
capacitatea sălii de 
mese va crește cu 
200 locuri. Nu
meroase camere au 
fost înzestrate cu 
mobilier nou. Pregă
tiri intense se fac și 
la sera stațiunii. In 
parcuri vor li plan
tate în curînd peste 
150.000 Hori și plan
te ornamentale. Vor 
crește mult spațiile 
verzi.

DE PESTE HOTARE

închiderea celui de al v-iea 
festival republican al școlilor 

și institutelor de artâ
Ieri seară, cu prilejul închiderii 

celui de-al V-lea Festival republi
can al școlilor și institutelor de 
artă, a avut loc în sala Teatrului 
C.C.S. un spectacol festiv. La reu
șita spectacolului și-au dat concur
sul elevi ai școlilor elementare și 
medii de muzică din București, Ti
mișoara, Brașov, Iași, Tg. Mureș, 
Sibiu, Galați, Bacău, Cluj, Cîmpu- 
lung-Muscel, Craiova, precum și 
elevi ai școlilor de coregrafie din 
București și Cluj, distinși cu di
plome de onoare ale Festivalului.

Astă seară are loc spectacolul de 
închidere susținut de studenți ai in
stitutelor de artă.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL R. P. ROMINE, Corne
liu Mănescu, care a condus de
legația ro-mînă la lucrările Co
mitetului celor 18 state pentru, 
dezarmare de la Geneva, a pă
răsit acest oraș la 2 aprilie ple- 
cînd spre țară.

MUNCITORII DE LA O SERIE 
DE BAZE AERIENE AMERICANE" 
au declarat grevă pentru a ob
ține mărirea salariilor. Grevele 
au fost declarate în ciuda ordi
nului dat de sindicate de a se 
continua lucrul.

DIN NEW YORK SPRE GENEVA 
a plecat duminică o delegație de 
50 de femei, membre ale mișcă
rii „Femei, luptați pentru pace" ; 
delegația duce petiții semnate de 
30.000 de femei americane în care 
se cere țărilor participante la 
Comitetul celor 18 să ajungă la 
o înțelegere asupra dezarmării 
generale și totale. Din delegație 
fac parte d-na Martin Luther 
King, soția liderului mișcării pen
tru emanciparea negrilor din 
S.U.A., și d-na Cyrus Eaton.

IN REPUBLICA DOMINICANĂ 
au avut loc demonstrații antigu
vernamentale. La Puerto Plata, 
oraș important pe litoralul nor
dic, poliția a deschis focul omo- 
rînd doi demonstranți. Aotivîta- ; 
tea portului este paralizată. La ; 
Santiago, -al doilea oraș ca mă- ; 
rime din țară, au avut loc de- 1 
mon-strații de solidaritate cu ac- 1 
țiunile de la Puerto Plata. La ; 
Santo Domingo, capitala Repu- ; 
blicii Dominicane, au avut loc, 1 
de asemenea, ciocniri între de- ; 
monstranți și poliție.

-----.....■■--------- ' ................ ............ ------------------------------- ■

Construcții noi pe șoseaua Giurgiului din Capi tală. Se lucrează la montarea panourilor prefabri
cate maTl. (Foto : Gh. Vințilă)

Constructorul de azi

Peste 200 de specialiști 
agricoli din regiunea Cluj 

an plecat în O. A C.
CLUJ (coresp. „Scînfeii"). — Luni a 

avut loc adunarea activului din agri
cultură al Comitetului regional Cluj al 
P.M.R. la care s-au discutat măsurile 
ce trebuie luate pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriilor 
colective, pentru executarea la timp și 
în cele mai bune condiții agrotehnice 
a campaniei de primăvară. în cadrul 
discuțiilor s-a subliniat rolul deosebit 
al inginerilor agronomi, zootehnișfilor, 
medicilor veterinari în întărirea gos
podăriilor colective.

Cu acest prilej alți peste 200 de ingi
neri agronomi, zootehniști, medici vete
rinari și-au manifestat hotărîrea de a ple
ca să lucreze în gospodăriile colective.

121 dintre aceștia au lucrat pînă 
în prezent la sfaturile populare regio
nal și raionale, 61 în diferife insti
tuții. în cuvîntul lor, numeroși specia
liști care pleacă în gospodăriile colec

tive și-au exprimat hofărîrea de a 
munci cu foate forțele pentru întări
rea economică și organizatorică a gos
podăriilor colective, pentru înflorirea 
satelor noastre.

Pe ogoare, unde se hotărăște
soarta reeoStei

Ieri dimineață, peste 100 de ingineri 
agronomi, zootehniști și medici veteri
nari din diferite instituții din Capitală au 
plecat în gospodăriile colective din re
giunea București pentru a ajuta pe co
lectiviști în sporirea producției agrico
le, pentru a-și pune toate cunoștințele 
și puterea lor de muncă în sprijinul în
tăririi gospodăriilor colective.

— Am cerut să plec și eu înfr-o gos
podărie colectivă — a spus inginerul Du
mitru Dobre. Am fost repartizat la G.A.C. 
Talpa, o gospodărie cu peste 2.000 de 
hectare din raionul Videle. Mă voi sta
bili aici împreună cu familia ; îmi iau an
gajamentul de a munci fără preget pen
tru a îndruma pe colectiviști în aplicarea 
regulilor agrotehnice înaintate, în orga
nizarea temeinică a muncii, astfel ca 
gospodăria să devină fruntașă.

Și alți ingineri și-au arătat bucuria de 
a lucra în teren.

Ing, Eftimie Vasilescu, ing. Silvia Viși- 
nescu, ing. Mihai Matei, ing. Marin Ciu- 
pag și alții au vorbit despre sarcina deo
sebită care stă în prezent în fața ingine
rilor agronomi și a tuturor oamenilor 
muncii de pe ogoare : executarea lucră-

ri/or agricole de primăvară la un înalt 
nivel calitativ.

Mașinile au pornit spre gospodăriile 
colective din regiune unde colectiviștii 
așteaptă cu bucurie ajutoarele de nădej
de — ingineri agronomi, zootehniști și 
medici veterinari, pentru ca împreună să 
creeze un belșug de produse agroali- 
mentare.

T. MARIAN

BAZNA (coresp. „Scînteii“). — L'a 
G.A.S. Bazna, din raionul Mediaș, 
au început lucrările în vie. Pe 30 
ha s-a făcut dezgropatul viței de 
vie și această operație continuă. 
Pentru a se obține recolte bogate 
de struguri au fost îngrășate cu gu
noi de grajd 60 ha vie și urmea
ză să fie îngrășate încă 40 ha. Con
comitent s-au încorporat în sol și cir
ca 90 tone îngrășăminte chimice, a- 
zotoase, fosfatice etc.

Conducerea G.A.S. Bazna s-a 
preocupat și de ridicarea califică
rii muncitorilor. Cursul de pregăti
re profesională a fost urmat de 60 
de muncitori viticultori.

É Ibe marile artere ale orașelor 
sau Ia zeci de kilometri de 

ele, pe vreme bună sau rea, con
structorul muncește cu tragere de 
inimă să înalțe uzine moderne și 
locuințe confortabile. Adeseori — 
pînă la terminarea lucrărilor — 
„confortul“ de care se bucură con
structorul se reduce la o mică încă
pere într-o baracă unde își ține do
cumentația și un pat în care se 
odihnește.

Oriunde te-ai afla, în fața hărții 
sau la fereastra vagonului, încerci 
aceeași îndreptățită mîndrie : pre
tutindeni se construiește. Șantierul 
este azi un element esențial în noul 
peisaj al țării. Constructorul, fie el 
muncitor sau inginer, a devenit de 
la o vreme încoace unul din expo- 
nenții cei mai reprezentativi ai rea
lității zilelor noastre.

Ceea ce îl aduce în centrul aten-
---------------------------------2—■■■■' ..........................................---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITAȚI LA SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

însuflețite adunări ale colectiviștilor
La G. A. G 

din Baba Ana, 
raionul Mizil

hotărît sădin București care auUn grup de specialiști agricoli 
plece pentru a lucra în gospodăriile colective.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). Adunarea generală a 
colectiviștilor din Baba Ana, 
raionul Mizil, în cadrul că
reia s-a stabilit invitatul 
la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, 
s-a desfășurat într-o at
mosferă sărbătorească. Ea 
a constituit un prilej de 
trecere în revistă a succé- 
selor obținute de gospodă
ria colectivă.

— Cu toții ne aducem, cum și din zootehnie gos- 
aminte cum trăiam înainte podăria a realizat în anul 
— a spus colectivistul Ion 
Neagu. Pămînt aveam pu
țin. Eram nevoiți să lucrăm 
pe moșiile întinse ale lui 
Amilcar Georgescu, Jianu 
Amza și celorlalți moșieri 
de pe la noi. Nu ne ale
geam mai cu nimic. Gos
podăria colectivă a alun
gat pentru totdeauna sără
cia din satul nostru. De

cînd sînt colectivist mi-arn țumirea pentru cinstea ce 
făcut casă nouă ; și ca u $-a făcut de a trimite un 
mine mai bine de jumătate invitat la sesiunea extra. 
din colectiviști. Mi-am ( 
cumpărat aragaz, aparat de 
radio. S-a schimbat în bine 
viața -noastră, fața satului.

Intr-adevăr, folosind po
sibilitățile largi deschise de 
colectivizarea agriculturii, 
gospodăria a obținut an 
de an producții sporite la 
hectar, venituri mari. Anul 
trecut, de pildă, colectiviș
tii au realizat în. medie la 
hectar 2180 kg grîu, 1900 
kg floarea-soarelui, 3.873 
kg porumb și aproape 
30.000 kg sfeclă de zahăr. 
Din sectorul vegetal, pre-

ordinară a Marii Adunări 
Naționale și au stabilit ca 
acesta să fie tovarășul Ion 
Stanciu, președintele gos
podăriei.

la 
lor 
se 
în

La G. A. G 
din Cebza, 

raionul Deta

trecut un venit bănesc în 
valoare de 3.854.000 lei.

Creșterea producției a- 
gricole și a veniturilor bă
nești a dus la sporirea cîș- 
tigurilor realizate de co
lectiviști. în ultimii patru 
ani, valoarea zilei-muncă 
a depășit mereu 45 lei.

Colectiviștii din Baba 
Ana și-au exprimat mul-

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Sala cămi
nului cultural din comuna 
Cebza, raionul Deta, a 
găzduit ieri o adunare a 
colectiviștilor din localita
te. Ei și-au exprimat recu
noștința în legătură cu in
vitarea tovarășului Ion Ia- 
noș, președintele gospodă
riei colective, la sesiunea 
extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale.

Colectiviștii care au luat tare etc.

cuvîntul s-au referit 
realizările gospodăriei 
și la perspectivele ce 
deschid agriculturii 
urma încheierii colectiviză
rii. Astfel, brigadierul Ion 
Tabacu a arătat că, prin 
munca unită a colectiviș
tilor, prin folosirea meto
delor agrotehnice avansate, 
gospodăria a sporit simți
tor producția de cereale și 
de produse animale. Pe a- 
ceastă bază au crescut și 
veniturile bănești ale co
lectiviștilor. Noi vom obți
ne în acest an, a spus 
continuare vorbitorul, 
pe întreaga suprafață 
350 hectare cultivate 
porumb, cîte 5.000 kg boa
be la hectar.

în continuare, a luat cu
vîntul colectivistul Cornel 
Mustețiu. care a arătat a- 
dunării 
animale 
cesta la

■care 220 
porci grași dintre care 100 
scroafe și că se vor crește 
600 păsări la suta de hec-

în 
de 
de 
cu

că efectivul de 
va crește anul a- 
600 bovine din 
vaci cu lapte, 708

ției generale nu este numai volumul 
mare de construcții care se reali
zează în fiecare an ; constructorul a 
devenit o figură populară prin în
semnătatea și adînca semnificație a 
muncii lui. Oamenii muncii de pe 
șantiere folosesc mistria și pun pia
tră peste piatră, contribuind la în
făptuirea politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării și, pe 
această bază, la înfăptuirea sarci
nilor în domeniul construcției de 
locuințe.

Asemenea celor din industrie, 
constructorul este și el, în primul 
rînd, un om al tehnicii noi. Fără 
aceasta, activitatea în construcții 
este de neconceput. Ritmul deosebit 
de viu în care se construiește la 
noi cere, mai mult ca oricînd, de
pășirea unor metode „clasice“, ane
voioase și neeconomice — și folosi
rea într-o măsură tot mai mare, în 
construcțiile industriale și de locu
ințe, a celor mai noi procedee teh
nologice, în primul rînd a panouri
lor mari prefabricate.

Printre cei care și-au cîștigat un 
bun renume în folosirea metodelor 
industriale se află și inginerul con
structor Arcadie Gregorian din 
Brașov. Multe obiective a dat el 
producției înainte de termen, dato
rită folosirii prefabricatelor. Bună
oară, la Complexul de industriali
zare a lemnului de la Blaj, unde lu
crează, în timpul prevăzut pentru 
intrarea în funcțiune a primei ca
pacități de producție — a fost dată 
în exploatare și ultima capacitate. 
Constructorii de la Năvodari au dat 
în funcțiune, cu 100 zile mai de
vreme, noua linie de acid sulfuric, 
realizîndu-se în felul acesta o pro
ducție suplimentară de aproape 19 
milioane lei.

La fel stau lucrurile și în con
strucția de locuințe. De la Luigi 
Strenati și ai săi, care au ridicat 
multe locuințe la Galați, construind 
după metode clasice, adică totul din 
cărămidă — la sistemul modern de 
cofraje glisante de astăzi (12 etaje 
în aproape tot atîtea zile) tehnica 
de construcții a făcut un salt re
marcabil. Șantierele cunosc un înalt 
grad de mecanizare. Bunele mînuiri 
ale zidarilor noștri de odinioară, 
care ne uimeau cu îndemînarea lor, 
nu mai sînt deajuns astăzi, cînd 
tehnica și ritmul în construcții au 
luat un avînt considerabil. Echipe 
și brigăzi de construcții de pe șan
tierele țării învață să lucreze în spi
ritul tehnicii timpului. Anul acesta

se vor construi de aproape două 
ori și jumătate mai multe locuințe 
din panouri mari, față de 1961.

Se pot da multe cifre care să 
ilustreze însemnătatea de netăgă
duit a metodelor industriale de lu
cru, de mare productivitate. Teh
nicienii au apreciat prin calcule, iar 
practica a confirmat apoi riguros 
că un bloc din panouri mari, cu 200 
de apartamente, se execută în nu
mai 40—50 de zile, — în loc de 
120—150 zile, după metode obișnuite. 
Pe unele șantiere din Capitală s-a 
ajuns să se monteze trei și chiar 
patru apartamente pe zi.
IJna din întreprinderile de con- 

strucții din orașul Galați are o 
experiență prețioasă în aplicarea 
metodelor industriale. Mulți din oa
menii acestei întreprinderi, de la 
betonist la inginer, au lucrat la 
blocurile de locuințe armonioase, 
zvelte și confortabile, din Piața Pa
latului. Ei aplică, în continuare, me
tode de mare productivitate. Pe 
șantier se vorbește din ce în ce mai 
mult despre „montorii de case” — 
cum li se spune celor care lucrează 
cu panouri mari. Printre ei se află 
și Nicolae Cotigă, destoinic șef de 
brigadă, unul dintre primii con
structori de la Galați care au lucrat 
după metoda cofrajelor glisante. De 
atunci mulți au devenit „montori 
de case", iar în acest an se vor con
strui la Galați, în cofraje glisante, 
5 blocuri, fiecare cu 10 etaje. „Ne 
propunem ziua și nivelul“ (etajul) 
— afirmă directorul tehnic al în
treprinderii, inginerul Ștefan Po- 
povici, și el constructor încercat, 
bătut de vînt și ploi pe multe din 
șantierele țării. El a fost văzut pe 
schele la Combinatul chimic Făgă
raș, la blumingul Hunedoarei, la E- 
forie și în alte locuri. Dar păcat 
că perseverența pentru introducerea 
tehnicii noi nu este peste tot și în
totdeauna urmată de aceeași stăru
ință pentru finisarea cît mai bună 
a construcțiilor. Nu există, deocam
dată, suficient temei să poți spune 
admirativ, atunci cînd privești u- 
nele locuințe clădite de această în
treprindere : „lată, se vede mina de 
meșter ! Aici au lucrat oamenii in
ginerului Popovici".

Dimpotrivă, cealaltă .întreprin
dere din Galați, aparținînd Trös-

ȘTEFAN ZIDARIȚA

(Continuare în pag. III-a)



Prin gospodăriile colective, 
in preajma însămiWțărilor

țn satele raionului 
zarea agriculturii s-a 
jumăfqfe a lunii februarie, Acum, pe 
baza planului de măsuri întocmit de 
comitetul raional de partid și sfatul 
popular raional, se desfășoară o acti
vitate multilaterală, susținută, pentru 
întărjrea economico-organizaiorică a 
gospodăriilor colective, pentru ca a- 
cestea să execute lucrările agricole de 
primăvară la timp și în cele mai bune 
condiții agrotehnice.

Multe din măsurile prevăzute în pla
nul întocmit s-au realizat, iar altele 
sînt în curs de realizare. Astfel, în 
scopul popularizării expèrien(ei frunta
șilor, la centrul de raion s-au ținut 
consfătuiri cu președinții de gospodă
rii colective și sfaturi populare, cu in
ginerii și tehnicienii agronomi și cu 
mecanizatorii. Tractoarele și mașinile a- 
gricole au tost repartizate pe gospodă
rii. Pentru a face față într-un timp scurt 
volumului mare de lucrări agricole s-a 
trecut la organizarea schimbului doi în 
brigăzile de tractoare ; de asemenea, 
gospodăriile colective vor folosi la arat 
și sșmănat 600 de atelaje. S-a organb 
zat schimbul de semințe pentru ca gos
podăriile colective să primească se
mințe de înaltă productivitate în locul 
celor aduse de noii colectiviști. Pre
ședinții de gospodării colective sînt 
trimiși în serii la cursurile de calificare 
de pe lîngă Casa agronomului din 
Brăila. La cele două stațiuni de mașini 
și tractoare au fost organizate cursuri 
de normare și evidența muncii pentru 
brigadierii din gospodăriile colective. 
Redacția ziarului raional „Milcovul" 
pregătește pagini speciale în legătură 
cu întocmirea planurilor de producție, 
pregătirea campaniei agricole, munca 
culturală de pxasă în sprijinul întăririi 
economico-organizaforice a gospodă
riilor colective. în gospodăriile colecti
ve din Mărfineșfi, Urechești ș| Jarișfea 
au fost organizate schimburi de ex
periență în legătură cu organizarea 
muncii în campania de primăvară.

Organizațiile de partid folosesc forme 
variate ale muncii politice de masă pen. 
tru popularizarea metodelor înaintate, 
mobilizarea maselor largi de colecti
viști în lupta pentru întărirea gospodă
riilor colective, pentru recolte bogate, 
între altele s-au organizat concursuri 
„Cine știe, cîțtigă" avînd ca temă : 
refacerea și dezvoltarea patrimoniului 
viticol ; creșterea animalelor — o înde
letnicire rentabilă ; ce lucrări trebuie 
executate pențrq a obține 5.000 kg po
rumb boabe la ha etc.

Membrii 
de partid, 
al statului 
specialiștii 
podăriile colective noi, ajutîndu-le să 
facă primii pași pe calea întăririi 
nomico-organîzaforice. Cînd am 
la Suraia, membrii consiliului de 
ducere al gospodăriei colective

Focșani colecfivi- 
încheiat în prima

biroului comitetului raional 
membrii comitetului executiv 
popular raional, alfi activiști, 
sînt mai tot timpul în gos-

biroului organizației de bază lucrau la 
întocmirea planului de desfășurare a 
campaniei agricole de primăvară. Bri
găzile și echipele fuseseră de acum or
ganizate iar membrii și çandiçia)ii de 
partid au fost repartizați în locurile 
cheie ale producției. Și aici ca și în 
gospodăriile colecfiye cțe la Risipiți, 
Gologanii Și din alte părți, cu ajutorul 
cadrelor didactice din saț și al unor 
socotitori și brigadieri cu experiență 
din gospodăriile mai vechi, au fost

Scrisoare
din raionul Focsani

aceste cursuri 
colectiviști dornici 
cunoștinfele,
Suraia lucrează de 
legume. Dintre noii 
fruntașii în muncă 
Toader Roman.

organizate cursuri de inițiere ale noilor 
șefi de echipă. Aici se predau noțiuni 
de matematică, măsurarea suprafețelor, 
normarea și evidența muncii. în afară 
de șefii de echipă, la 
participă numeroși 
să-și îmbogățească

Colectiviștii din 
zor la grădina de 
colectiviști, printre 
sînt Lazăr Mefel și

Trebuie arătat însă că la G.A.C. Su
raia semințele nu erau asigurate decît 
în parte, iar contractul dé lucrări cu 
S.M.T.-ul nu fusese definitivat. In a- 
cesfe direcții este necesar un ajutor 
din partea organelor raionale.

De la Suraia la Biliești sînt cîțiva ki
lometri. Aici, instructorul comitetului 
raional de partid, Constantin Stoica, a- 
jufa biroul organizației de bază să se 
pregătească pentru adunarea generală 
a organizației de bază în cadryl că
reia avea să se dezbată mersul pregă
tirilor pentru începerea însămînțărilor 
de primăvară.

Cînd vezi magazia de semințe a gos
podăriei de aici mai că-fi vine să crezi 
că anume a fost pregățiță ca șă fie 
dată de model. Sămînța selecționată și 
schimbată este așezată frumos, gata 
numai să fie încărcată și pusă în se
mănători. Gheorghe Poiană, președin
tele gospodăriei colective, e un om 
tînăr, dar destoinic, răzbătător și bun 
gospodar ; l-am văzut urmărind ca 
fiecare treabă să fie făcută la timp și 
cu rostul ei.

— Vrem să obținem în acest an 
5000 kg porumb boabe în cultură ne
irigată pe 100 de ha — ne spune pre
ședintele. Dar asta nu-i iotul. N-avem 
pămînt mult, dar sîntem așezați între 
ape, de-o parte Șiretul, de alta Putna. 
Pînă acum n-au fost folosite pentru 
irigat ; oamenii n-au avut cum. A- 
cum gospodăria colectivă ne-a dat pu
tere. Și o să avem și motopompe, o să 
facem amenajări pentru irigat. Atunci 
vom scoate nu 5000 kg porumb la ha-, 
ci opt, zece mii, iar sfeclă de zahăr — 
50.000—60.000 kg.
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încheiate con
çu fabrica de legume din

Aici s-au cărat pe cîmp 
gunoi.
dau cea mai mare a- 
producției de struguri 

pregătit 2 milioane de

Președintele urma să plece la Foc
șani. Cu banii din creditul acordat de 
sfat și din fonduri proprii urma să cum
pere 11 scroafe de rasă. Li se și pre
gătiseră adăposturi, furajele le aveau 
asigurate. Totul era pregătit gospodă
rește.

în satul Pățești se află una din gos
podăriile colective fruntașe din raion. 
Aici fotul se face ca la carte. Gospo
dăria are un sec’or viticol mare iar de 
pe cele 330 ha de teren arabil colec
tiviștii obțin de la an la an producții 
fot mai mari. 
400 tone de

Colectiviștii 
tenție sporirii 
la ha. Ei au 
araci și 200 mc de stîlpi pentru spa
țieri, și-au procurat material săditor 
viticol precum și sulfat de cupru pen
tru stropitul viei.

Anul acesta suprafața grădinii 
legume 
40 ha, au și fost 
fraciele
Tecuci. De la 2.700.000 lei cîf a fost 
venitul bănesc al gospodăriei colec
tive în 1961, anul acesta el va ajunge 
la 4.569.000 lei. Valoarea zilei-muncă 
va crește de la 38 lei la 45—48 iei.

Doar Milcovul îi desparte pe colec
tiviștii din Pățești de cei din Yîrteșcoiu, 
cu care sînt în întrecere mai de mult. 
Și aici s-au terminat pregătirile pentru 
a se putea începe, la timpul potrivit, 
lucrul în vie ; a fost procurat materia
lul săditor pentru completarea golurilor 
în vii și pentru p|anf^fiile noi.

Mai sînt însă, în raionul Focșani, 
une|e gospodării colective unde n-au 
fost terminate toate pregătirile în ve
derea începerii campaniei agricole. 
Spre acestea trebuie să-și îndrepte în 
primul rînd atenția comitetul raional 
de partid și sfatul popular raional.

Organizațiile de bază și consiliile de 
conducere din gospodăriile colective 
să fie îndrumate și ajutate să desfă
șoare o largă muncă politică și organi
zatorică pentru mobilizarea tuturor co
lectiviștilor, pentru ca din prima zi 
cu timp prielnic să înceapă cu toate 
forțele muncile agricole de primăvară, 
să dea o deosebită atenție executării 
lucrărilor necesare în podgoriile de 
viță de vie care alcătuiesc o mare 
bogăție a raionului.

MARIN ROTARU

;■

CITITORII PROPUN
PE UNELE TRASEE

DE TROLEIBUZE

Pe liniile troleibuzelor care circulă 
pe bulevardele Republicii și 6 Martie 
din Capitală, pe porțiunea Calea 
Moșilor—Piața Kogălniceanu, aglo
merația este mai mare decît pe ce
lelalte linii. De aceea socot că ar fi 
bine ca, treptat, pe aceste linii 
fie puse în circulație troleibuze 
un număr mai mic de locuri 
scaune și cu interval mai mare, 
la tramvaie sau la autobuzele
mare capacitate. (De la PÂNDELE 
ANDREI, tehnician).

contribui și la formarea unei cul
turi muzicale, prin difuzarea — în 
aceleași condiții cu cărțile — și a 
discurilor. S-ar crea astfel noi posi
bilități ca amatorii să-și poată pro
cura imprimări de muzică x simfo
nică, discuri de muzică ușoară, de 
muzică populară, cîptece etc. (De la 
ALEXANDRU ROȘCA, tehnician).

Gospodăria colectivă „Unirea", raionul Mizii, regiunea Ploiești, are 
un septor zootehnic în plină dezvoltare, în fotografie : utemistul Con
stantin Curcă, unul dintre ciobanii fruntași ai gospodăriei.

(foto : Agprpresă
o®o

Din carneiul corespondentului

BIBLIOTECARA SATULUI
să 
cu 
pe 
ca 
de

E.Ș.I-P. $1 IMPRIMATELE S.T.À.S.

DISCURI LA STANDURILE
DE CĂRȚI

Standurile de cărți din întreprin
deri și instituții au un rol impor
tant în dezvoltarea gustului pentru 
citit și, deci, în ridicarea nivelului 
cultural al oamenilor muncii.

Cred că aceste standuri, printre 
care și cel de la Uzinele de tractoa
re din Brașov, unde lucrez, ar putea

Bibliotecara Viorica 
Dragotă dip Hîrseni, ra
ionul Făgăraș, bate în 
fiecare săptămînă zeci 
de kilometri, mergînd 
din casă în casă cu sa
coșa plină de cărji. Nu
mai în luna febrqarie, 
ea a vizitat peste 100 
de familii. Și recoman- 
dînd ici o broșură, din
colo o carte mai volu
minoasă, bibliotecara 
face o muncă prețioasă 
de răspîndire a culturii. 
Ea rpuncește cu pa
siune, de aceea rezul
tatele sînt dintre cele 
mai frumoase. Anul tre
cut, la concursul ce a 
ayuf loc între bibliote
cile comunale din raion 
biblioteca din Hîrseni a 
primit diploma de „E- 
vidențiafă pe raion". 
Anul acesta numărul 
cititorilor a crescut săp- 
fămînă de săptămînă.

Iarna, biblioteca a or- de Marin Preda, ;,Cus-

ganizaf frei cer.curi 
citit, în cadrul cărora

de
.. ,.T au 

avut loc discuții pe mar
ginea chemării Consfă
tuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști, ș-a citit din 
cărțile care înfățișează 
viața nouă a satelor.

O injțigțiyă bunș, e- 
ficace, o constituie în
ființarea unui colț agro
zootehnic la bibliotecă. 
Aici sînt prezentate 
broșuri și cărți despre 
mefoțțe agrotehnice 
înaintate, care asigură 
producții rpari la hectar, 
au fost expuse panouri 
cu rezultatele obținute 
de gospodăriile colec
tive din regiune pe linia 
întăririi lor econornico- 
organizaforjee. Au s|îr- 
nit un larg interes 
cenziile la lucrări 
rare, ca „Desfășurarea'', 
-, Ferestre . întunecate"

crii" de Al. Ivan Ghllia 
și pitele.

Aurel Tăulpa, căruia 
bibliotecara îi dăduse 
la început cîfeva bro
șuri, printre care și cea 
intitulată „Cum a obți
nut G.A.C. din Hălchiu 
producții mari la ha", 
Nicolae Munteanu în a 
cărui fișă figurează ca 
primă carte împrumutată 
Statutul model al G.A.C., 
Anghel David și Valeriu 
Adreiaș sînt doar cîțiva 
din numeroșii . citițori 
care muncasc cu rezul
tate din cele mai bune 
pentru înflorirea gos
podăriei lor colective.

Contribuții) la dezvol
tarea tinerei gospodării 
colective, din comună 
este unul , din principa
lele merite ale bibliofe- 

din Hîrseni.
C. CÄPRARU 

cores;!, „Scînteii"

Produsele care se execută în uzi
na noastră — „Steaua Roșie“ din 
Capitală — trebuie să corespundă 
unor norme STAS (prescurtarea de
numirii standarde de stat). O parte 
din imprimatele cuprinzînd aceste 
SȚAS-uri, existențe în întreprinde^ 
rea noastră, s-au uzat în așa mă
sură încît abia mai pot fi folosite. 
Am căutat să ne procurăm 
exemPltre< adresîndü-ne în 
scop 
mate 
ne-a 
după 
dacă 
dăm cel puțin o sută de bucăți, pen
tru fiecare STAS de care avem ne
voie.

Ambele soluții sînt foarte costisi
toare, iar în cazul retipăririi n-am 
avea ce să facem cu atîtea exem
plare de același fel.

De aceea, cred că ar fi potrivit să 
se centralizeze pe ministere sau or
gane tutelare comenzile întreprinde
rilor pentru retipărirea unor STAS- 
uri. In felul acesta, editura va avea 
de executat o comandă mai mare, 
iar întreprinderile își vor putea pro
cura imprimatele de care au nevoie. 
(De la ȘTEFAN CARABINEANU, 
desenator tehnic).

alte 
acest 

Editurii de stat pentru impri- 
și publicații (E.S.I.P.). Editura 
recomandat să facem fotocopii 
exemplarele existente sau — 

le vrem tipărite — să coman-

eco- 
ajuns 
con
ți ai

Se extinde cultura plantelor medicinale
Anul trecut s-au cul

tivat în țara noastră 
peste 30 de specii de 
plante medicinale. Ele 
constituie o prețioasă 
materie primă pentru 
industria chimico-far- 
maceutică și alimenta
ră. Din plante tehnice 
și medicinale s-au pro-

dus 70 feluri de medi
camente, 30 de 
medicinale, 15 
eterice și zeci 
tracte vegetale 
turi.

Anul acesta 
introduce în cultură noi. 
plante medicinale și a- 
romatice printre care

patlagina îngustă, bu
suiocul, saschiul. De a- 
semenea numărul sor
timentelor de plante 
medicinale din flora 
spontană ce vor fi achi- 

se vor ziționate de unitățile 
cooperatiste va crește 
la peste 140.

(Agerpres)

ceaiuri 
uleiuri 

de ex- 
și tinc-

Tratamentele termice 
procedee de mare eficacitate
Industriei constructoare de mașini 

îi revine un rol deosebit de impor
tant în înzestrarea tehnică a tuturor 
ramurilor economiei naționale. Ur- 
mînd consecvent indicațiile parti
dului, oamenii muncii care lucrează 
în această ramură 
niciêni, ingineri, proiectanți, cerce
tători științifici — se străduiesc să 
dezvolte succesele obținute, să in
troducă în fabricație noi tipuri de 
mașini și utilaje moderne, cu carac
teristici tehnice superioare, să îmbu
nătățească calitatea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor prin ridicarea 
performanțelor acestora la nivelul 
celor mai noi realizări ale tehnicii.

Una din laturile importante ale 
progresului tehnic o constituie apli
carea și extinderea în producție a 
celor mai moderne și mai econo
micoase procedee tehnologice. In uzi
nele noastre constructoare de ma
șini, alături de metodele moderne 
de turnare, forjare în matrițe, se 
extind tot mai larg și procedeele 
noi de tratament termic : călirea 
prin curenți de înaltă frecvență, 
cementarea în gaze, carbonitrurarea 
etc. Paralel, sînt puse în funcțiune 
utilaje mecanizate de înaltă pro
ductivitate care sporesc eficacitatea 
economică a acestor procedee.

Procedeul de călire prin curenți 
<Je înaltă frecvență se bazează pe 
Stilizarea fenomenului de inducție 
și a efectului pelicular al curentului 
de inducție : cînd printr-un induc
tor de cupru care înconjoară piesa 
de călit trece un curent alternativ, 
în piesă se induc curenți care se 
concentrează la suprafața ei, încăl
zind-o pe o adîncime limitată. A- 
gregatele de călire realizează încăl
zirea și răcirea imediată cu apă sau 
cu ulei a pieselor, creîndu-se la su
prafața acestora o duritate ridicată, 
în timp ce miezul rămîne tenace. 
Durata încălzirii fiind scurtă, pie
sele nu se oxidează, iar consumul 
de energie este relativ scăzut.

Acest procedeu modern a revolu
ționat practica tratamentului termic 
în cele mai largi domenii ale indu
striei constructoare de mașini, în-

deosebi prin înalta lui productivi
tate față de metodele clasice de că- 
lire, prin calitatea pieselor, econo
micitatea costului operației și condi
țiile de muncă oferite. Experiența 
arată că aceșt procedeu poate fi ă- 

muncitori, teh- ' plicat cu o înaltă eficacitate econo
mică în producția de serie mare din 
industria de autovehicule și de trac
toare, utilaj petrolier și agricol, ma- 
șini-unelte, etc,, la fabricarea unei 
categorii largi de piese : arbori co
tiți, axe cu came, roți dințate, ța-
..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

PE TEME TEHNICE
''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1' 
cheți, bolțuri, saboți de frînă, bucșe, 
cadre de ghidaj, suporturi, pîrghii, 
glisiere și altele., Procedeul poate fi 
aplicat chiar și la călirea unor 
scule din oțel rapid.

într-o serie 
constructoare de 
noastră ca, de 
de tractoare și 
din Brașov, Uzinele metalurgice- 
Tîrgoviște, „1 Mai“-Ploiești, U- 
zinele metalurgice din Colibași, 
unde se aplică tratamentele termice 
și termochimice moderne, s-a văzut 
că acestea dau rezultate mult mai 
bune decît vechile metode, sînt de 
mare prpductivitate și mai econo
mice. Extinzînd procedeul călirii 
pieselor prin curenți de înaltă frec
vență, uzinele constructoare de ma
șini au realizat, de la introducerea 
acestuia — anul 1953 — și pînă a- 
cum, economii de zeci de milioane 
lei. Totuși, există încă largi posibi
lități de extindere a acestui proce
deu, atît la uzinele care l-au intro
dus pînă în prezent, cît și la cele la 
care aplicarea în producție nu se 
face cu suficient curaj Deși la Uzi
nele de strunguri din Arad. „Infră- 
țirea”-Oradea, „Semănătoarea” și 
„23 August“ din București se fac 
progrese în introducerea noilor pro
cedee tehnologice, totuși, la fabrica
rea unor cantități însemnate de

de întreprinderi 
mașini din țara 

exemplu, Uzinele 
„Steagul Roșu“

piese sînt folosite încă metode de 
tratare termică depășite de nivelul 
actual al tehnicii.

în ultima vreme, în întreprinderi 
își croiește drum procedeu! de în
călzire prin inducție cu curenți de 
frecvență industrială, deosebit de 
avantajos la călirea și forjarea ar
borilor cu secțiune mare, la călirea 
cilindrilor de laminor etc. Uzinele 
de utilaj greu de construcții Brăila 
aplică cu bune rezultate acest pro
cedeu la forjarea manetoanelor pen
tru arbori cotiți. Acest procedeu 
poate fi însă extins la călirea cilin
drilor de laminor, la detensionarea 
cusăturilor de sudură a recipienți- 
lor mari executați la uzinele „23 
August“ și Uzinele de utilaj petrolier 
și chimic din București, la încălzi
rea calupurilor pentru matrițare, la 
tratamentul de îmbunătățire a ba
relor de anumite dimensiuni etc.

Pentru obținerea unui strat su
perficial dur, însă mai subțire (sub 
0,5—0,6 mm) decît cel care se rea
lizează în cazul cementării în hidro
carburi și în medii solide, piesele sînt 
supuse operației de cianurare în me
dii lichide. Acest procedeu prezintă 
însă unele dezavantaje : costul ridi
cat al sărurilor de cianură, descom
punerea excesivă la temperaturi 
înalte, gradul pronunțat de toxici
tate, ceea ce a determinaț pe spe
cialiștii termiști să studieze posibi
litatea înlocuirii cianurilor cu alte 
substanțe mai ieftine și netoxice. 
Cea mai eficientă soluție a proble
mei pentru multe cazuri în produc
ția de serie o constituie înlocuirea 
acestui procedeu cu carbonitrura- 
rea : piesele, avînd o temperatură 
ridicată, sînt supuse acțiunii de sa
turare a stratului superficial cu 
carbon și azot. Deși este unul dintre 
cele mai noi procedee, carbonitrura- 
rea începe să cîștige teren în uzi
nele constructoare de mașini din 
țara noastră. Economiile anuale rea
lizate prin aplicarea noului proce
deu la Uzinele metalurgice din Si
naia, bunăoară, depășesc șuma de 
400.000 Iei.

în institutul nostru se experimen-

re- 
lite-

cii

40 pionieri de Ia Școala de 8 ani 
nr. 3 din orașul Constanța și-au pe
trecut 7 zile din vacanța de primă
vară într-o frumoasă excursie. Ei au 
călătorit pe Valea Prahovei, au vizi
tat Uzinele metalurgice din Sinaia și 
Fabrica de hîrtie din Bușteni, au dru- 
mețlt prin munți. In excursia lor, 
elevii s-au oprit și în Capitală. Aici au 
vizitat Muzeul de istorie a partidului, 
Muzeul de istorie naturală „Gr. An- 
tipa", noile cartiere de locuințe. In fo
tografie : în Cișmigiu, cîțiva excursio
niști s-au întîlnit cu un reporter al 
Radioteleviziuniț căruia-i prezintă un 
cîntec despre orașul lor.

(Foto I Gh. Vințilă)

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“. (Ateneul R.P.R. — Sala Stu
dio) : Recital de pian dat de Ju
dith MOLNĂR șl RECITAL DE LIE
DURI ȘI DUETE — (orele 20).

TEATRUL DE---------—------------ -----
R.P. ROMINE ;
19,30).

TEATRUL DE 
ROSEMARIE —

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

ȚEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ' ~~ '................... ........
(orele 20).

TEATRUL
LANDRA“
nr. 1) : MOARTEA' UNUI COMIS VOIA
JOR — (orele 19,30). (Sala Studio — Str.

OPERĂ ȘI BALET AL 
CARMEN — (orele

STAT DE OPERETĂ : 
(orele 19,30).

ȘI DOAMNA MOON

„LUCIA STURDZA BU- 
(B-dul Schitu Măgureanu

Alex. Sahia nr. 76) : TACHE, IANKÉ ȘI 
CADÎR - (orele 19.30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA T’----- - ------------------ '
rele 19,30).

TEATRUL 
GIULEȘTI: 
(orele 19,30).

TEATRUL 
copii (Sala 
TORE VINCENZO — (;._1.
pentru copii) : EMIL ȘI PÉTECTIVII — 
(orele 17); CIJLE A UCIS - (orele 20).

TEATRUL ' EVREIESC DE STAT : 
VREAU ȘĂ FIU NEVASTA TA — (o- 
rele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,.C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MLI CINTE- 
CUL și JOCUL — (orele; 2Q).

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

RĂZBOI MONDIAL (o—
MUNCITORESC C.E-R.h 

HOȚII ȘI VARDțȘȚII —1
PENTRU TINERET ȘI 

pentru tineret) : DE PR7’— 
(orele 20). (Sala

teaza în prezent, iar in unele uzine 
a și început să se aplice procedeul 
de sulfizare a pieselor în vederea 
creșterii rezistenței acestora la gri- 
paj și uzură. Acest nou procedeu ter- 
mochimic se experimentează pentru 
a fi aplicat la cămăși de cilindru, seg- 
menți de piston, angrenaje, axe etc. 
ale motoarelor cu ardere internă ; 
la lagăre de alunecare, ghidaje, tam
poane, saboți de strîngere ale ma- 
șinilor-unelte ; diferite piese de 
pompe, mașini textile, locomotive 
ete. O mare eficiență economică pre
zintă noul procedeu tehnologic la 
sulfizarea în unele cazuri a bucșe
lor și cuzineților din fontă și din o- 
țel, pe această cale putîndu-se în
locui însemnate cantități de aliaje 
neferoase.

De domenii tehnologice mai re- 
strînse, dar importante pentru ridi
carea calității pieselor pentru ma
șini și utilaje, sînt și alte procedee 
moderne de tratament termic ca : 
nitruraréa (îmbogățirea în azot a 
suprafeței pieselor pentru creșterea 
rezistenței la coroziune și uzură), 
cromizarea (în vederea fabricării 

. unor piese cu proprietăți anticoro- 
sive speciale), tratamentul termic 
sub 0°C (pentru obținerea unei creș
teri suplimentare a durității sau a 
stabilității dimensiunilor pieselor fi
nite).

în ultima vreme, o deosebită a- 
tenție se acordă în țările cu tehnică 
avansată încălzirii pieselor și semi
fabricatelor în atmosfere protec
toare. Acest interes este justificat, 
în primul rînd, de faptul că prin în
călzirea pieselor și semifabricatelor 
de oțel și fontă în atmosferă de pro
tecție, ele nu se oxidează și nu se 
decarburează. Procedeul este aplicar 
bil și la piese și semifabricate din 
metale sau din aliaje, neferoase în 
vederea evitării oxidării acestora. 
Prin încălzirea pieselor în atmos
fere protectoare, în industria de 
automobile a Uniunii Sovietice se 
realizează economii de metal de 7 
la sută, iar în industria de trac
toare — de 7,5 Ia sută. Economii de 
metal mult mai însemnate se pot 
realiza utilizîndu-se atmosfere de 
protecție la încălzirea semifabrica
telor în vederea laminării și a altor 
prelucrări plastice la cald. Avînd o 
eficiență economică înaltă, merită 
studiată posibilitatea ca în viitorul 
apropiat să se treacă la extinderea 
acestui procedeu, mai ales la con

strucția de autovehicule, tractoare, 
mașini-unelte, la producția de lami
nate.

în proiectele de modernizare a 
unor întreprinderi proiectanții ax 
trebui să țină seama și de necesita
tea ridicării secțiilor de tratamente 
termice la nivelul tehnic al celor
lalte sectoare de producție din aceste 
uzine.

Direcția tehnică din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini poate să sprijine mai eficient 
institutele și uzinele în experimen
tarea și extinderea în producție a 
procedeelor tehnologice moderne. 
Munca de control în ce privește a- 
plicarea și eficiența procedeelor mo
derne de tratament termic se face 
prea puțin simțită în unele între
prinderi, ceea ce îngreunează finali
zarea unor lucrări de cercetare. De 
asemenea, este indicat ca direcțiile 
tutelare din minister să acorde înde
plinirii planului tehnic al întreprin
derilor aceeași atenție ca și planului 
de producție. în acest an, se cere 
sporită și preocuparea pentru orga
nizarea schimburilor de experiență 
între întreprinderi în vederea extin
derii procedeelor tehnologice noi în 
domeniul tratamentelor termice. 
Consider o lipsă șerioasă faptul că, 
din anul 1956 și pînă acum, nu a 
fost organizată o consfătuire mai 
largă pentru a se cunoaște experi
ența bună a unor colective în vede
rea stabilirii de măsuri concrete care 
să contribuie la rășpîndirea acesteia., 
Institutul nostru are, la rîndul său, 
posibilitatea să acorde întreprinde
rilor un sprijin mai substanțial în ce 
privește asigurarea de documentații 
tehnice strînș legate de specificul lor 
de producție, elaborarea proiectelor 
pentru realizarea unor instalații noi 
și modernizarea celor existente în 
scopul extinderii mai rapide a noilor 
procedee tehnologice.

Aplicarea mai largă în producție 
a procedeelor moderne de tratament 
termic va contribui la ridicarea ni
velului tehnic al producției și creș
terea productivității muncii, la re
ducerea 
ționarea 
dusțria 
mașini.

Ing. GH. 
Institutul de 
și proiectări tehnologice pentru 
industria constructoare de ma
șini și utilaje electrotehnice

prețului de cost și perfèc- 
utilajelor fabricate de 
noastră constructoare

in-
de

SUCEVRANU 
studii, cercetări

Rapsodie dobrogeană Ludovic
Feldman — orele 9,00 — I • Muzică in
strumentală — orele 9,45 — I • Mu
zică de estradă — orele 11,03 —
I • Opera „Grădinăriță din dragoste“ 
de Mozart — orele 12,00 — I • 
Cîntij. orchestra de muzică populară 
„Plaiurile Bistriței“ din Bacău — orele
12.40 — II » Din proza italiană contem
porană — orele 13,15 — II • Concertul 
nr, 2 în fa minor pentru pian șț or
chestră de Chopin — orele 14,30 — I s 
Cîntece populare romînești și ale mino
rităților naționale — orele 14,30 — li « 
Spițe de Haendel — orele 15,00 — n • 
Muzică din opere și operete — orele
15.40 — I • Vorbește Moscova — orele 
16,15 — I • Cronica economică — orele 
16,50 — II • Melodii de estradă inter
pretate de orchestre de coarde — orele

17.15 — I • Lucrări de tineri compozi
tori romîni — orele 17.45 — I • Soliști 
și fprmațiț de amatori — orele 18,10 — 
I e Limba noastră — orele 18,30 — I • 
Ițlu?ică populară romipească — orele 
18,30 — II o Septetul pentru trompfetă 
pian și cvintet de coarde de Saint Sacr
— orele 18,40 — I o Revista economic 
radio — orele 19.00 — Ie Fragmente dh 
opera „Dama de pică“ de Ceâiliovski — 
oreje 19,30 — II e Iițuzjcă instrinnentnlă
— orele 20,20 — I • Vei-spri de dragoste 
din lirica universală — orele 21,45 — II 
• Doine și jocuri populare romînești — 
orele 2Ș.00 — II • înregistrări de la cel 
de-al V-lea Festival republican al șco
lilor Și institutelor de artă — orele 22 30
— Is Valsuri — orele 22,30 — H • Mu
zică de cameră de Schumann — orele
23.15 — II.

DOCUMENTARELE : N. S. HRUȘCIOV 
șl PIN NOU SPRE STELE rulează la 
cinpinațograful N. Bglcescu (16; 18,15;
20.30) , PUȘȚIUL : Pptria (10,15; 12,15;
14,15; 17; 19; 21), M. Gorki (10,30; 12.30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30) și Alex. Popov 
(rulează Jn continuare c(e la orele 9,50 
pînă la orgie 21). CÏNTECÜL ÎNTRE
RUPT : Republica (10; 12; 14,45; 16,45; 
19; 21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Alex. Sahia (10; 12; 16,30; 18,30;
20.30) . ARME ȘI PORUMBEI : Sala Pa
latului R.P. Romine (orele 19,30), Ma
gheru (10,15; 12: 15; “ .......... "(.. .. .. ... ... ... 
V. Alecsqndri (14,30; 1
TISTUL rulează la .cinematograful I. C. Tn.. iL—.. /in. -1-i a r- . 1 o'o A . ir- 7r-. An. ac- i? 1 ini ut țjLU} ii jttO j iOjûu f iùjXDj x ( , z,i j •
CASA SURPRIZELOR : Elena Pavel (10;

(10; 12;
(orele

17; 19; 21), Moșilor 
(15; 17; 19; 21). IN NOAPȚEA DE AJUN: 
V. Alecsandri (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
înfrățirea între popoare (16; 18; 20). AR
TISTUL rulează la .cinematograful I. C. 
Frimu U0^Jl,45;_13230; 15,15; 17; 19; 21). 
11,30; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja Yiojlö; 

15; 17; 19; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 
19; 21). MOARTEA IN ȘA : Lumina (10; 
11,45; 43.3Q; 15,15; 17; 19; 20,45). IVAN 
CEL GROAZNIC - ambele serii : Cen
tral (10,15; 13,30; 16,45; 20). DE SÎMBĂTA 
PÎNĂ LUNI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ARIPI PUTERNICE - O VOCE ÎN 
COSMOS - REGELE ANIMALELOR : 
Timpuri noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). FII FERI
CITĂ, ANI P Tineretului (16; 18,15;
20,30), Cultural (16; 18,15; 20,15). TOM 
DEGEȚELUL : 13 Septembrie (10; 11,45; 
13,30; 15; 17; 19; 21,15). VALEA MINDRA: 
1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 20,30), "
(10; 12; 16,30; 18.30; 20,30). TOT 
DIN LUME ; 8 Martie (15; 17;
Donca Slmo (15; 17; 19; 21).
VARA FETELOR ; Grlvița (15; 
21). ROSITA : C-tin David (15;

~ .................- “ 19; 21). PRO-
Unirea

(10; 12,30; 
20,30). PACE 

la cinemato-

18,30; 20,30),

12

Mlorița 
AURUL 
19; 21), 

PRIMÄ- 
17; 19; 
17; 19;

21), Drumul Serii (15; 17; 
CESUL MAIMUȚELOR : 
15,30; 18; 20,30) V. Roaită 
18; 20), Flacăra (15,30; 18; 
NOULUI VENIT rulează 
graful T. Vladimlrescu (16; 18; 20). SE
CERIȘUL VERDE : Munca -----
20,30). VALS PENTRU UN MILION

(11; 
16;

(16; 18,15;

cinemascop : Popular (16; 18,15; 20.30)« 
CAVALERII TEUTONI — ambele serii : 
Arta (1615; 19,30). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU TINERET : 23 August (10;' 12; 
15; 17; 19; 21). PERLE NEGRE : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), 8 Mai (15; f?;- 19J 
21). UMBÉÈ ALBE t— cinemascop : 
M. Eminescu (15; 17; 19; 21). IN NOAP
TEA SPRE 13 : Iile Pintilie (16; 18; 20). 
AUSTERLITZ — ambelp serii — cine » 
mascop : Floreascg (15,45; 19,15), G. Co ' ‘ 
blip (9; 12; 17; 20,15). GARDIANUL : ,'Ll 
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30); 30 
Decembrie (15; 17; 19: 21). VIZITA PRE
ȘEDINTELUI : Luceafărul (15,30 ; 18;
20,30). FRUMOASA LURETTE : G. Baco- 
via (15; 17; 19; 21). O INTIMPLARE EX
TRAORDINARA - ambele serii ; Olga 
Bancic (16; 19,15). DRAGOSTEA LUI 
ALIOȘA rulează la cinematograful Au
rel Vlaicu (15; 17; 19; 21). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT rulează la cine-t 
matograful B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 ~r Jurnal 
Iul televiziunii. 19,15 
tru cei ]Țiipj. 19,30 — 
LĂRE MAGHIARE“ 
mită din 
ziupe din 
de știință 
tistic „IN 
dupție a 
Muzică distractivă _____________ ___
turi pentru telespectatori. în încheiere; 
Ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 4, 3 

și 6 aprilie : Vremea în general fru
moasă puțin schimbătoare, Ploi izolate 
vor cădea în nordul țării. Vint slab 
pînă la potrivit predomintnd cjin vest. 
Temperatura staționară. Brumă Noc
turnă mai frecvent în jumătatea de 
nord a țării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, Iar ma
ximele între plus 10 și plus 20 de grade,

— Emisiune pen- 
.DANSURI POPU« 
- emisiune pri- 

partea Studioului de Televi. 
Budapesta, 29,00 — Emisiune 
și tehnica. 20.20 — Filmul ar- 
LINIȘȚEA SERII" - o proi 

studiourilor bulgare. 21,35 —i 
3 instrumentală. Sfa
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In hala Herbâtoarelar sferice a întreprinderii de industrializare a stufului de la Brăila.

?

• Sectorul industriei chimice orga
nice a realizat anul acesta o serie 
de noi produse. Printre acestea se 
numără un nou colorant cu rezisten
ță superioară pentru vopsirea fire
lor și fibrelor sintetice, iar pentru 
industria de pielărie colorantul „Ne
gru velur 13". S-au produs, de ase
menea, doi coloranți de cuplare pe 
fibră.

Fabricile 
pșntru anul 
punerea în 
ranți pentru 
nei, precunț 
bumbac.

din sector pregătesc 
acesta, printre altele, 
fabricație a unor colo- 
vopsirea lînei, a semilî- 
și pentru țesăturile din

• Printre noile produse realizate 
anul acesta de industria chimică or
ganică se numără emailuri, lacuri de 
ștqnțaț, cerneluri pentru ambalaje

7 vo
metalice, pe bază de rășini sinteti
ce, și cerneluri pentru hîrtie și car
ton, destinate industriei poligrafice.

Chimiștii acestui sector pregătesc 
pentru lunile viitoare fabricarea u- 
nei vopsele pe bază de rășină sili- 
conică care va fi utilizată la vopsi
rea tractoarelor. Se vor produce, de 
asemenea, lacuri și vopsele pe bază 
de rășini sintetice pentru vagoanele 
de cale 
zistente 
ciale și

ferată, lacuri și emailuri re
in condiții climaterice spe- 
altele.

anul acesta, in cadrul indus-• Tot
Iriei chimice organice, se vor mai 
produce vopsea pe bază de acetat 
de polivinil pentru zidărie și lemn, o 
pastă de lustruit în ambalaj de po
lietilenă ș.a.

♦♦♦

INFORMAȚII
Luni seara a avut loc la cinematogra

ful „Popular" din Brașov premiera festi
vă a filmului romînesc „Puștiul". Cu a- 
cest prilej, interpreții principali ai filmu
lui s-au întîlnii cu spectatorii brașoveni.

★
Actorii secției romîne a Teatrului de 

Stat din Oradea au prezentat în premie
ră’ piesa „Cred în tine" de Vadim Ko- 
rostîliov.

Aceasta este a 5- 
stagiune a secției 
Stat din Oradea.

i-a premieră din actuala 
romîne a Teatrului de

w
la fabrica de piele șiDe cîtva timp, 

încălțăminte „Flacăra Roșie" din Capitală 
funcționează o bandă rulantă-școală, or
ganizată în vederea calificării muncitori
lor de la secțiile de încălțăminte. La ban
da rulantă-școală, dotată cu utilaj cores
punzător, predau inginerii și tehnicienii 
cei mai calificați din întreprindere.

Constructorul de azi
(Urmare din pag. I-a)

tulqi regional de construcții, al că
rei director este inginerul Mircea 
Cioclei, se remarcă prin calitatea 
mai bună a finisajelor dînd dovadă, 
în schimb, de o oarecare încetinea
lă î ' ’ '
bricatelor. Deși oricine înțelege 
elementele prefabricate duc la 
scurtarea timpului de execuție, sînt 
totuși constructori care preferă să 
meargă pe cărări bătute, pe soluții 
clasice, în loc să se ocupe ei înșiși 
de obținerea unor proiecte care 
prevăd folosirea larga a prefabrica
telor. în alte locuri, această situa
ție este și mai evidentă. La Buzău, 
de pildă, constructorii au rămas ex
clusiv la vechiul sistem de zidărie 
portantă, deși aceasta duce, după 
cum știe oricine pe șantiere, la un 
ritm mai lent în construcții; la un 
preț de cosi ridicat. Oamenii șan
tierului din Buzău muncesc în felul 
acesța în timp ce la doi pași de ei, 
la Ploiești, constructorii folosesc 
cele mai noi soluții tehnologice, de 
organizare etc.

Din cele relatate se desprinde 
concluzia că organele locale de par
tid trebuie să îndrume permanent 
organele sindicale îp vederea ini
țierii unor schimburi de experiență 
întrp șantiere ; țotpdată, este nece
sar să șp ceară trusturilor regionale 
de construcții să dea aceeași aten
ție întreprinderilor răspîndite în 
regiune.

< n anii puterii populare, șan- 
-a- tierele și-au făurit profile re

prezentative de buni organizatori și 
gospodari. Gheorghe Buce,lea este 
unul din cei mai cunoscuți șefi de 
brigadă de pe șanțierul orașului 
nou Onești, Peqtru ce îl stimează 
oamenii ? De ce mulți constructori 
.caută să-i urmeze exemplul ?

Șeful de brigadă din Onești vede 
bine că prjn mîini]e constructorului 
trec fonduri materiale și bănești 
pare se scriu cu foarte multe cifre. 
Pe fiecare șantier se vorbește azi de 
investiții de zeci de milioane de lei. 
Conștient de rolul constructorului 
în folosirea fructuoasă a fondurilor 
statului, Gheorghe Buçelea și bri
gada sa au hotărît să reducă, cu 2 
la sută, consumul specific de mate
riale. Această inițiativă a trecut de 
pe un șantier pe altul. Ca urmare a 
experienței lui Bucelea — pe care 
organizațiile de partid de pe șan
tiere au extins-o, văzînd în ea una 
din formele cele mai bune jie con
cretizare a spiritului gospodăresc ■—

în extinderea folosirii prefa-

s-au economisit, la Onești, pînă la 
începutul acestui an, aproape șase 
milioane și jumătate lei.

Este de așteptat ca peste tot 
constructorii sa-și fructifice cu un 
cît mai mare folos social aptitudi
nile de gospodari, de buni organi
zatori, de oameni stăpîni pe teh
nică. Or, se mai constată cazuri de 
risipă, de folosire nerațională a 
utilajelor, de însușire mult prea 
lentă a experienței bune a altor 
șantiere. Nu folosește nimănui, 
dimpotrivă dăunează, încetineala cu 
care se formează brigăzile complexe
— această nouă formă de organi
zare a muncii pe șantiere, care duce 
la creșterea simțului de răspundere 
al constructorului ; la fel de anevo
ios se extinde și inițiativa de pre
dare a construcțiilor pe faze de lu
crări.

Nimic de zis, constructorii pot și 
trebuie să fie la rîndul lor mai mult 
sprijiniți, în primul rînd, cu docu
mentație la vreme — veche do
leanță a șantierelor, încă nesatisfă
cută pe depijn și la care sfaturile 
populare și ministerele trebuie să 
ia aminte cu deosebire acum, cînd 
au trecut trei luni din acest an ; 
cu elemente prefabricate mai bune 
(calitatea unor panouri confecțio
nate la fabricile de prefabricate 
din Roman, „ProgresuF'București și 
poligonul Grivița din Capitală n-au 
corespuns în unele cazuri exigențe
lor). La fel, fără o lemnărie bună
— tocuri de uși și ferestre — con
structorul nu va putea ^ajunge prea 
departe pe drumul calității. La toate 
acestea este bine să se gîndească 
muncitorii și tehnicienii, organiza
țiile de partid și conducerile fabri
cilor producătoare de materiale de 
construcții. Calitatea materialelor 
să fie principala direcție în dezvol
tarea întrecerii socialiste.

Se spune că constructorul vede 
departe înainte, avînd mereu pers
pectiva a ceea ce va fi. Vast este 
programul de construcții pe care-1 
avem de îndeplinit. Documentele 
Congresului al IlI-lea al partidului 
arată că, în perioada planului de 6 
ani, numai în industria republicană 
vor intra în funcțiune peste 180 în
treprinderi noi și aproape 300 sec
ții noi ; pînă în 1965 se vor construi 
300.000 de apartamente, mii de săli 
de clasă, cămine studențești, așeză
minte de cultură, policlinici etc. 
Adevărat, sarcinile sînt mari. Dar 
constructorii noștri le vor îndeplini 
cu cinste. Avem 
înaltă pregătire și

O o O---- t->—

multor 
șefi de 
și montori 
struit monumentala Cale a Griviței, 
cei cinci kilometri de industrie chi
mică de pe Trotuș, Oneștiul și Li
toralul, marile stadioane și hidro
centrala Bistriței...

Constructor. Meserie de o mare 
însemnătate și frumusețe. Aici omul 
clădește în cel mai strict înțeles al 
cuvîntului. E firesc deci ca privirile 
tuturor să fie îndreptate spre el : 
omul de pe șantiere este acela care 
construiește noua uzină unde vom 
lucra în chip socialist, casa în care 
vom locui. De la el se așteaptă 
mult. în primul rînd să construiască 
la nivelul intereselor generale, a- 
dică repede, bine și economic. 
Acestea sînt cele trei mari calități 
sau, mai de grabă, cele trei cerințe 
obligatorii care stau în fața orică
rui constructor.

constructori cu 
cu experiența

ESTERO
Spre crearea organizației 

marxistAeniniste de tineret din Cuba
HAVANA 2 (Agerpres). — La Ha

vana își continuă lucrările primul 
Congres național al Asociațiilor tine
rilor insurgenți din Cuba. La 31 
martie, delegații la Congres au as
cultat raportul dé activitate al Co
mitetului național-al Asociațiilor ti
nerilor insurgenți, precum și rapor
tul comisiei de validare.

La lucrările Congresului participă 
peste 1000 de delegați și invitați so
siți din 32 de țări ale Americii La
tine și Europei, Asiei și Africii și o 
delegație a F.M.T.D. Delegația tine
retului din R.P. Romînă este con
dusă de Octavian Nistor, membru 
supleant al Biroului C.C. al U.T.M.

In raportul de activitate prezen-
---------- O® o-

ani de șantier — ingineri, 
brigadă și de lot, betoniști 

oameni care au con-

aliaților ei. 
Worker" în 
de situația 
și luptă a-

tat Congresului este oglindită pe 
larg lupta poporului cuban pentru 
libertate și independență. în raport 
se acordă o mare atenție realizări
lor revoluției çubane, participării 
active multilaterale a tineretului la 
construirea socialismului și transfor
mării Asociațiilor tinerilor insur
genți într-o organizație marxist-le- 
ninistă de tineret — Uniunea Tine
retului Comunist.

Obiectivul principal al Uniunii Ti
neretului Comunist din Cuba este 
construirea socialismului. Sarcinile 
sale principale în etapa actuală con
stau în sporirea producției, apărarea 
patriei, creșterea conștiinței revo
luționare, educarea marxist-leninistă 
a tineretului.

A

In lupta împotriva colonialismului 
sînt interesate toate popoarele

Sesiunea Comitetului permanent internațional de luptă împotriva 
colonialismului în regiunea Mediteranei și în Orientul Apropiat

ROMA 2 (Agerpres). — La Roma 
își desfășoară lucrările sesiunea 
Comitetului permanent internațio
nal de luptă împotriva colonialis
mului în regiunea Mediteranei și în 
Orientul Apropiat. în seara zilei 
de 31 martie, acest comitet a orga
nizat o conferință de presă.

în cuvîntarea sa, Ben Jahia (Alge
ria) a declarat că lupta împotriva 
colonialismului va continua pînă la 
victoria finală. în această luptă sînt 
interesate toate popoarele, deoarece 
colonialismul este un rău care sub
minează democrația și în țările care 
posedă colonii.

Pe această bază, a spus el în con-

tinuare, a încolțit o idee grandioasă 
— ideea luptei într-un front unic 
împotriva coaliției puterilor colo
niale.

Lupta poporului algerian pentru 
independență, a spus vorbitorul, nu 
este îndreptată împotriva poporului 
francez, ei împotriva sistemului co
lonial.

Lupta împotriva colonialismului 
nu s-a terminat și vor avea încă 
loc bătălii îndîrjite înaințe de a se 
obține victoria, a declarat Fenner 
Brockway, președintele „Mișcării 
pentru eliberarea coloniilor“, mem
bru al Parlamentului englez.

o®o

Intensificarea mișcării
insulelor

MADRID 2 (Agerpres). — Agenfia 
United Press International anunță că 
autoritățile spaniole au arestat opt 
fruntași ai mișcării pentru indepen
denta insulelor Canare. Această miș
care, relatează agenția, a luat o mare 
amploare în ultimele luni. Duminica 
trecută, în orașul Las Palmas, capitala 
acestor insule, au fost difuzate mani
feste în sprijinul acordării indepen
denței. Autoritățile, arată agenția, au 
declarat că manifestele reprezintă pro
pagandă comunistă. O scrisoare oficială

pentru independența
Canare

adresată luna frecufă credincioșilor — 
remarcă agenfia — conținea însă de 
asemenea, ce-i drept înfr-o formă de
ghizată, revendicarea de a se acorda 
independență insulelor.

Printre cei arestați se află avocatul 
Fernando Șegaseta și poetul Gonzalez 
Bernera. Agenția subliniază că Mișca
rea pentru independență a luat am
ploare îndeosebi datorită înrăutățirii 
condițiilor de trai ale populației în 
urma exploatării tot mai crunte la care 
este supusă.

■o ©o jt

STDRII SI
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Ce! de-a! 4-lea Tur ciclist a| Tunișiei 
ș-a încheiat cu o remarcabilă victorie a 
alergătorului sovietic S. Korj.

Clasamentul general pe echipe : 1. 
R. D. Germană 120 b 49’84” i ?, Belgia 
120 h 55’08” ; 3. U.R.Ș.S. 121 h 01’09” i 
4? Olanda : Iugoslavia , 6. Suedia ; 7.
Tunisia ; 8. Austria.

*

Cgntinuîndu-și pregătirile înContinuîniju-șj pregătirile vederea
turneului final alcampionatului mondial, 
echipele selecționate de fotbal ale Me
xicului și Columbiei s-au intilnit la Bo
gota intr-pn mecj de verificare. Echipa 
mexicană a'obținut victoria cu scorul de 
1-0.

*
In meciul retur al finalei „Cupei cam

pionilor europeni" la handbal feminin, 
Spartak Prags a învins cu 9 4 (5 2) echipa 
O.R.K. Belgiad. In primul meci victoria 
revenise cu 3-2 echipei iugoslave. Echipa 
ceboslpvacă, datorită unui golaveraj su
perior, a intrat in posesia trofeului 
rit anul trecut de echipa Știinta 
rești.

teste în vederea tradiționalei competiții 
„Cursa Păcii" L_........
lot fac parte Deimbork, Caenar, 
Rainer, Mueller, Dovitz, Furian, 
bauer și Wolf. După cursele de 
vor fi aleși cei 6 component! ai

*
disputat, în cadrul „Cu- 
europeni" (sferturile de

Berlin-Praga-Varșovia. Din 
Varga. 

Schattl- 
control 

echipei.

La Anvers s-a 
pei campionilor 
finală), meciul de baschet dintre echipele 
masculine Antwei^ese și Olimpia Ljg- 
bliana (Iugoslavia). Baschefbaliștii bel- 
qiem au terminat invingători cu scorul 
de 87-83 (44-41). Returul se va disputa la 
Ljubliana.

Am fost solicitat să scriu despre 
ziarul „The Worker", despre impor
tanța lui pentru americanii progre
siști, despre lupta ce se poartă acum 
pentru apărarea acestui organ de 
presă. E o sarcină plăcută, deși îmi 
va fi poate greu să qrăt ce înseam
nă în realitate ziarul „The Worker" 
(„Muncitorul"), nu numai pentru 
mine, ci și pentru mulți alți oameni, 
deoqrece aprecierile mele au ca
racter personal și afectiv.

Cunoaștem rolul presei în lupta 
clasei muncitoare și a 
lai rolul ziarului „The 
S.U.A. este determinat 
specifică în care apare 
cest ziar.

„The Worker" a fost o vreme atît 
de îndelungată un cotidian, încît 
din obișnuință prietenii lui îi spun și 
astăzi „Dqily" (cotidiqn). Acum 
cîțiva ani el a devenit săptămînal, 
și abia de curînd a început să a- 
pară de două ori pe săptămînă. 
Deși ar putea părea seci, aceste 
fapte aparțin celor mai emoționante 
pagini din istoria vremurilor noas
tre.

Bunăoară, cum poate fi apreciat 
la justa lui valoare un fapt abț de 
important ca acela că ziarul a con
tinuat să apară zilnic, cu tot dezmă
țul reacțiunii maccarthiste din de
ceniul al șaselea al secolului nos
tru, în condițiile sălbaticei „vînători 
de vrăjitoare", în condițiile perse
cutării comuniștilor și. în general, a 
personalităților progresiste? Cum 
pot fi apreciate eforturile și sacri
ficiile care au făcut posibil acest 
lucru î Ce cuvinte ar putea reda în
treaga importantă a faptului că as
tăzi, cînd guvernul încearcă să su
grume complet ziarul, a început să 
apară săptămînal un supliment al 
ziarului „The Worker"? Aceasta este 
o victorie în lupta pentru pace, pen-victorie în lupta pentru pace, pen

de echip-i Stünta
cuce 
Burn

★

ciclism din AustriaFederația de . .
pătuiț lotul reprezentativ care se pregă-

a al-

★
tn Palalul Sporturilor din Budapesta a 

luat sfirșil turneul internațional ferrjimn 
de floretă la care au participai 36 de 
sportive din R. P Rorpină Italia si R. P. 
IJngnră, Primul loc a fgsl opupat de Ko
vacs (R. P. Ungară) cu 6 victorii, urmată 
de cpepliipipra sa Juhasz cn acglșși nu
măr de victorii și Olga Orban (R. P. Ro- 
mînă) — 5 victorii.

John Howard Lawson, cunoscut 
dramaturg și scenarist american, este 
unul dintre reprezentanții marcant! ai 
intelectualității americane de stingă. 
El face parte din qrupul celor 10 ci
neaști de la Hollywood care au avut 
de suferit de pe urma Comisiei pentru 
cercetarea activității anlișmericane și 
au fost trecuți pe „lista neagră" fiind 
izgoniți din industria cinematografică.

Lawson este autorul a 12 piese care 
s-au iucai la teatrele de pe Broad
way. precum și a numeroase scenarii 
de filme. Articolul este reprodus, cu 
unele prescurtări, din revista „Timpuri 
Noi" Nr 14/1962.

Evenimentele
BUENOS AIRES 2 {Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că Jose 
Maria Guido, devenit președinte al 
Republicii Argentina după lovitura 
de stat pusă la cale de conducăto
rii militari, va forma săptămîna a- 
ceasta noul guvern argentinean.

Ziarul „La Razon“ scrie că pre
ședintele Guido și conducătorii mi
litari au căzut de acord asupra 
unui program politic incluzînd anu
larea rezultatelor recentelor ale
geri, instituirea controlului asupra 
cîtorva provincii și interzicerea ac
tivității partidului comunist și a alr 
tor partide politice precum și co

din Argentina
laborarea forțelor armate la toate 
actele puterii executive.

Referindu-se la situația actuală 
din Argentina, agenția Prensa La
tina menționează că președintele 
Jose Maria Guido se află față de 
conducătorii loviturii’ milițare în a- 
ceeași situație critică în care se 
afla, în ultima săptămînă, Arturo 
Frondizi.

într-un comentariu asupra situa
ției din Argentina, agenția France 
Presse arată că lovitura de stat „a 
lăsat țara în cea mai mare confu
zie politică". Lovitura de stat, con
chide comentariul, nu a rezolvat 
problema.

de JOHN HOWARD LAWSON

tru libertatea presei, o victorie re
purtată de ziar și de cititorii lui, în 
interesul întregului popor american.

Poate că voi izbuti să vă înfăți
șez însemnătatea acestui ziar îm- 
părtășindu-vă din propria mea expe
riență și povestindu-vă cum l-am 
cunoscut pentru prima oară, acum 
vreo 30 de ani.

Asemenea celor mai mulți intelec
tuali amerțcani, eram foarte mult 
influențat de atmosfera de luptă și 
prefaceri caracteristică primelor zile

■

de după instalarea lui Roosevelt în 
postul de președinte. Mă îngrijora 
însă faptul că nu știam aproape ni
mic despre viața muncitorilor și a 
negrilor din America.

în vara anului 1934 am hotărît să 
plec la Birmingham (statul Alaba
ma) pentru a sta de vorbă cu cîțiva 
dintre cei implicați în procesul de 
la .Scottsboro (care pe atunci a a- 
tras atenția întregii țări), deținuți în 
închisoarea locală. Cu acest prilej 
voiam să văd la fața locului și cum 
se desfășoară greva oțelarilor din 
statul Alabama.

înainte de a pleca în această că
lătorie am discutat cu redactorii zia
rului „Daily Worker". Ei m-au aver
tizat, arătîndu-mi că drept răspuns 
la greva și la acțiunile muncitorilor 
negri, autoritățile din Alabama au 
dezlănțuit o teroare cumplită. întru- 
cît corespondenții din Alabama ai 
ziarului fuseseră arestați și aruncați 
în închisoare, am acceptat să tri
mit informații ziarului „Daily Wor
ker".

La Birmingham atmosfera era atît 
de încordată, încît nici vorbă nu 
putea fi să mă duc la teleqraf și 
să transmit corespondenta Aș fi 
fost arestat imediat de polițiști sau 
înhățat de teroriștii dintr-o organi
zație ce-și spunea „Legiunea albă".

Prietenii m-au sfătuit să bag te-

legramele sub ușa oficiului telegra- 
I fie, noaptea tîrziu. Costul telegra

melor urmînd să fie achitat de zia
rul „Daily Worker", oficial înregis
trat, pe adresa căruia erau expe
diate, oficiul nu avea dreptul să le 
rețină. Așa am și făcut. în felul a- 
cesta am trimis ziarului mqi multe 
știri pe un ton foarte tăios... Pînă 
lq urmă, însă, am fost arestat. După 
ce mi s-a luat un interogatoriu, am 
fost somat să părăsesc orașul în 
două ore. Ultima telegramă am ho
tărît s-o trimit de la hotel, Și astăzi 
încă îmi amintesc de zarva stîrni- 
tă : au fost chemați agenți ai poli
ției, au început tot felul de discuții, 
neștiindu-se ce trebuie făcut cu 
mine și cu telegrama pe care vo
iam s-o expediez. Profitînd de în
vălmășeală, m-am furișat afară din 
hotel și m-am urcat într-un taxi...

Peste cîteva săptămîni m-am în
tors la Birmingham, de data aceas
ta ca membru al unei delegații care 
urma să facă o anchetă în legătu
ră cu cauzele și împrejurările ares
tării mele. Din nou am fost arestat, 
de data 
„calomnii 
le-ar 
mele din 
altă poveste...

Pot spune că de atunci urmăresc 
zi de zi participarea activă a zia
rului „The Worker“ la lupta multi
laterală pentru drepturile omului, 
în acest ziar eu am scris mai cu 
seamă articole referitoare la pro
blemele culturale. Am sprijinit, de 
asemenea, apelurile sale privind 

, subscrierea unor sume
pentru fondurile ziarului, 
existență depindea de 
conțribuții ale oamenilor

Pentru a înțelege mai
treaga importanță a ziarului „The 
Worker" trebuie să-l privim pe fun
dalul general al presei din țara 
noastră.

In afară de „The Worker“, în A- 
merica mai există șt alte cîteva mici 
ziare progresiste. Menționăm printre 
ele săptămînqlul newyorkez „Natio
nal Guardian", care apără cu curaj 
democrația și pacea. El e citit de 
un grup influent de intelectuali șl re
prezentanți ai păturilor mijlocii. Un 
alt ziar progresist, „People's World“, 
apare la San Francisco. El se 
bucură de sprijin în toate marile 
orașe de pe litoralul Pacificului, 

■ fiind lq fej de necesar cititorilor Ç« 
și „The Worker". A fost o.

aceasta fiind acuzat de 
criminale" — pe care 

fi conținut corespondențele 
Birmingham. Dar asta e o

de bani 
a cărui 

modestele 
muncii.
bine în-

Academia Republicii Populare 
Romîne, Ministerul învățămîntului 
și Culturii, Uniunea Artiștilor Plas
tici și Institutûl de arte plastice „N. 
Grigorescu“ din București anunță 
cu profundă durere încetarea din dicatului 
viață la 1 aprilie 1962 a pictorului 
Camil Ressu, artist al poporului, 
membru al Academiei R. P. Romî
ne, laureat al Premiului de Stat, 
președinte de onoare al Uniunii Ar
tiștilor Plastici

Născut în orașul Galați la 28 ia
nuarie 1886, Camil Ressu a urmat 
cursurile Școlilor de arte frumoase 
din Iași și București, continuîndu-și 
studiile la München și Paris.

Din primii ani ai activității 
Camil Ressu s-a impus ca una 
tre personalitățile de seamă ale 
ții noastre artistice. Contactul 
mișcarea muncitorească din 
noastră, pe care l-a stabilit încă'din 
tinerețe, s-a oglindit în opera sa, 
ațît în lucrările de grafică militan
tă, pline de forța satirei și vehe
menței demascatoare la adresa 
gimului burghezo-moșieresc, cît 
în picturile care reflectă viața 
pră a țărănimii din trecut.

întemeiată pe o desăvîrȘită 
noaștere a meșteșugului artistic, a 
desenului și a compoziției, opera sa 
evocă într-o viziune plină de forță 
și gravitate viața țăranului romîn 
și în același timp forța sa morală, 
dîrzenia sa neabătută.

Compozițiile sale, ca și numeroa
sele portrete de mare profunzime

psihologică înscriu o pagină lumi
noasă și originală în istoria artei 
noastre realiste.

Pictorul Camil Ressu a luat par-* 
te activă în 1921 la înființarea sin- 

artiștilor plastici, fiind 
primul președinte al acestui sindi
cat. în 19,45 devine membru al 
Partidului Comunist Romîn,

Activitatea sa artistică și socială 
este completată și de o rodnică 
muncă pedagogică de profesor și 
rector al Academiei de arte fru
moase din București. El. a çp^tri-* 
buit la formarea a numeroase ge
nerații de artiști, fiind unui din 
maeștrii cei mai iubiți și bucurin- 
du-se de o mare considerație.

în semn de recunoaștere și pre-* 
țuire a meritelor sale în dezvolta
rea artei romînești, Camil Ressu a 
fost ales în 1950 președinte de onoa
re al Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, iar în 1955 membru 
al Academiei R. P. Romîne.

Pentru activitatea sa rodnică, a 
fost distins cu înaltul titlu de artist 
al poporului și decorat cu Ordinul 
Muncii clasa I și Ordinul Steaua 
Republicii Populare Romîne clasa 
a Il-a.

Opera sa valoroasă constituie un 
permanent îndemn la făurirea unei 
arte de înaltă ținută artistică, În
chinată oglindirii vieții noi 
porului.

încetarea din viață a lui 
Ressu este o grea pierdere 
viața noastră artistică.

ACADEMIA R. P. ROMÎNE
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI CULTURII 

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI 
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE

„N. GRIGORESCU“
★

10—14 și 16—20 și miercuri 4 apri
lie, între orele 8,30—12,30.

Mitingul de doliu va avea loc 
miercuri 4 aprilie, orele 13, la Uniu
nea Artiștilor Plastici, iar înhuma
rea la orele 15 la cimitirul Bellu.
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W
Corpul defunctului se află depus 

la șediul Uniunii Artiștilor Plastici 
din R. P. Romînă — Calea Victoriei 
nr. 155.

Accesul publicului este permis 
marți 3 aprilie 1962, între orele

Aniversarea semnării Tratatului
de prietenie dintre

PEKIN 2 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, la re
cepția oferită la 1 aprilie de amba
sadorul Indoneziei în R. P. Chineză, 
cu prilejul aniversării semnării Tra
tatului de prietenie și a acordului 
cu privire la colaborarea culturală 
între China și Indonezia, Cen I, loc
țiitor al premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a declarat că 
guvernul și poporul chinez sprijină 
cu hotărîre lupta Indoneziei pentru 
eliberarea Irianului de vest.

Guvernul și poporul Chinei au

China și Indonezia
sprijinit întotdeauna, sprijină și vor 
sprijini lupta Indoneziei pentru eli
berarea Irianului de vest, așa cum 
și guvernul și poporul Indoneziei 
sprijină lupta Chinei pentru elibe
rarea Taivanului.

în încheiere, Cen I a spus : „Sin
tern convinși că poporul indonezian, 
sub conducerea președintelui Su
karno și cu sprijinul forțelor păcii 
din întreaga lume, unindu-șe .și con- 
tinuînd să lupte cu consecvență, va 
repurta victoria. Irianul de vest va 
reveni fără îndoială la Indonezia”,

■O© O I

Politica conservatorilor nemulțumește 
profund pe alegătorii englezi

LONDRA 2 (Agerpres). — Primul 
ministru Macmillan, relatează United 
Press International, intenționează să 
încalce tradiția și să pună în joc 
propria sa reputație politică candi- 
dînd în alegerile parțiale pentru Ca
mera Comunelor, care se vor desfă
șura la 5 aprilie la Stockton-On-Tees 
în nordul Angliei. Această hotărîre 
a primului ministru se datorește fap
tului că Partidul conservator a sufe
rit o serie de înfrîngeri grele în ul-

timele alegeri parțiale, ceea ce vă
dește nemulțumirea profundă a ale
gătorilor britanici față de politica 
guvernului

Agenția 
financiară 
profunde 
1.200.000 de salariați ai instituțiilor 
de stat și particulare cer sporirea 
salariilor. Cereri de sporire a sa
lariilor au formulat de asemenea 
peste cinci milioane de muncitori.

conservator. 
Reuter arață 
a guvernului 
nemulțumiri

că politica 
a provocat 

in țară.

cînd „People's World" apărea zil
nic. Dar și acum, devenit săptămî- 
nal, el contipuă să reflecte în mod 
activ lupta clasei muncitoare și să 
ia atitudine fermă împotriva impe
rialismului și războiului.

Toate marile ziare din S.U.A. re
prezintă interesele monopolurilor, 
cărora le sînt direct sau indirect 
subordonate. Presa americană se 
concentrează din ce în ce mai mult: 
ziarele puternice le înghit pe cele 
slabe și, în ultima vreme, în ora
șele unde pînă nu de mult existau 
mai multe ziare ce se concurau, 
astăzi apare unul singur.

La 18 martie, „The Worker" a pu
blicat scrisoarea redactorului-șef al 
ziarului, James Jackson, către „De
troit Free Press". Jackson scria că 
actuala campanie pornită împotriva 
ziarulqi „The Worker“ privește în
treaga presă americană. „The Wor
ker" a devenit prima țintă a atacu
rilor reacționarilor pentru că sim
bolizează libertatea presei. Acest 
ziar al oamenilor muncii din Ame
rica este primejdios pentru dușma
nii păcii și ai democrației, deoa
rece relatează și explică eveni
mente aflate în legătură cu intere
sele și năzuințele vitale ale po
porului, deoqrece oțelește voința 
oamenilor muncii din S.U.A. și le 
ridică nivelul conștiinței.

O manifestare a rolului remarca
bil al acestui ziar o constituie arti
colele trimise de Joseph North din 
Cuba. J. North este unul dintre cei 
mai buni reporteri din zilele noas
tre și cîteva dintre excelentele 
sale materiale au fost inspirate de 
victoriile poporului cuban.

Arestarea redapțorului-șef al zia
rului „The Worker" reprezintă o fla
grantă ilegalitate, o încălcare di
rectă a primului amendament la 
constituția Statelor Unite. Jackson 
a fost arestat pentru că a refuzat 
să răspundă la întrebările „mare
lui juriu“ în legătură cu activita
tea redacției și politica ziarului, 
întrebările au fost astfel formulate, 
încît dacă ar fi răspuns la ele, Jack- 
son ar fi devenit un denunțător, lo
vind în oameni abșoluț nevinovați. 
Citarea lui Jackson la 
constituit prima dintre

tribunal a 
încercările 

de a sili ziarul să se înregistreze 
ca „agent al unui guvern străin", 
așa cum prevede legea McCarran. 
Se înțelege că colaboratorii ziaru
lui „The Worker" 
niciodată să-și 
ceastă acuzație < 

Arestarea lui 
începutul unei 
Jackson a fost pus in libertate pînă 
la judecarea prgceșulut în instanța 

yrșțne de recurs. Toate qcaște șicane lu-

nu vor accepta 
aducă stnguri a- 

absurdă.
lackson marchează 
lupte îndelungate.

diciare urmăresc, în primul rînd, 
să ruineze ziarul, întrucît procesul 
costă sume mari și situația finan
ciară a ziarului „The Worker", pe 
care cititorii săi îl întrețin din pu
ținul ce-1 cîștigă, este departe de 
a fi strălucită.

Represiunile dezlănțuite împo
triva ziarului „The Wojker" mai 
urmăresc însă și alte obiective. 
Prevederile legii McCarran referi
toare la înregistrare comportă nu 
numai primejdia directă a intentă
rii unui proces complicat și foarte 
costisitor. Această lege poate fi 
utilizată și pentru a se răpi zia
rului posibilitatea de a beneficia 
de o serie de gvqntaje poșțale po
trivit „tarifului II", ca și pentru in
terzicerea difuzării lui în alte 
state.

Nici un organ de presă nu poate 
'exista dacă nu beneficiază de a- 
vaniajele poștale prevăzute de „ta
riful II“, în virtutea cărora ziqrul 
poate fi expediat cititorilor cu un 
tarif redus, Dacă un ziar ar tre
bui să trimită abonaților săi fjecqre 
număr plătind taxele după „tariful 
I“, el n-ar putea folosi serviciile 
poștei. Iar interzicerea difuzării 
ziarului în alte state înseamnă că 
dacă cineva va aduce un număr 
al ziarului „The Worker" din New- 
York, unde apare, într-un stat în
vecinat — bunăoară, New Jersey 
— va putea fi învinuit de săvîrși- 
rea unei „infracțiuni".

Atît ziarul cît și toți cei 
sprijină se găsesc într-o 
grea. Dar să nu subapreciem for
țele care se pronunță împotriva le
gilor Smith și McCarran. Recentele ’ 
demonstrații de masă în apărarea 
păcii, care au avut loc în întreaga 
țară, dovedesc că poporul își dă 
seama tot mai bine ce primejdii 
implică politica externă agresivă a 
guvernului. Americanii înțeleg tot 
mai limpede că ofensiva împo
triva libertății presei și libertății de 
organizare are la bază tendința de 
a înăbuși lupta împotriva imperia
lismului șl împotriva politicii aces
tuia, care generează primejdiq de 
război. Mulți americani încep să 
înțeleagă cît de primejdioasă este 
pentru bunăstarea ba chiar și pen
tru existența lor, politica elemen
telor de extremă dreaptă.

Prigoana la care este supus zia
rul „The Worker" creează cititori
lor săi condiții grele Este pericli
tat nu numai dreptul de apariție 
al ziarului, ci și dreptul de a-1 citi.

Iată în ce condiții continuă să a- 
pară și să lupte ziarul „The Wor
ker" ! Și cu toate acestea, el ră- 
mîne credincios denumirii sale, tra
dițiilor șale.

care-1 
situație
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Lucrările ComitetuluiDECLARAȚIA SAVANTULUI 
ENGLEZ PROF. E. BURHOP :

Documentele adoptate Ia ședința
P. M. S. U.a C. C. al

Experiențele nucleare 
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ZoneL denucieari^ate— 
pas practic spre dezarmare

celor 18 state pentru dezarmare
LONDRA. Zguduirile scoarței H 

pricinuite de cutremure pot ii îî 
deosebite foarle bine de explo- >1 
ziile nucleare cu ajutorul mijloa- îî 
celor seismice. Noi trebuie să ac- li 
ceptăm propunerea rușilor de a $ 
încheia un acord cu privire la ll 
încetarea experiențelor nucleare ii 
— a spus cunoscutul savant ato- II 
mist, prof. Eric Burhop, luînd cu- il 
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organizată la Londra de Sindica- U 
tul lucrătorilor științifici din An- Il 
glia. S
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îl loacelor existente și a subliniat ll 
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îî specție.
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GENEVA 2 (Agerpres). — Cea 
de-a 13-a ședință din 2 aprilie a 
Comitetului celor 18 state pentru 

consacrată dis- 
Subcomitetului 
experimentării

• „Partidul laburist trebuie să 
renunțe definitiv la politica de 
sprijinire a blocurilor militare și 
să. lupte pentru ca Anglia să 
promoveze cu consecvență o po
litică externă independentă“. A- 
ceastă cerere s-a făcut auzită în 
numeroasele cuvîntări rostite la 
conferința „Asociației laburiste 
pentru apărarea păcii“ care a 
avut loc la 1 aprilie la Londra.

• La Quebec (Canada), sute de 
studenji s-au strîns în fața consu
latului american pentru a demon
stra împotriva intenției S.U.A. de a 
relua experiențele nucleare în at
mosferă.

în fa|a clădirii Parlamentului 
din Ottawa a avut loc o mare ma
nifestație antinucleară a femeilor so
site din Toronto, Montreal, Quebec 

g și .Cornwell.

dezarmare a fost 
cutării lucrărilor 
pentru interzicerea 
armei nucleare.

Delegații Birmaniei, Etiopiei și 
Indiei s-au pronunțat cu hotărîre 
împotriva tuturor experiențelor, in
diferent de timpul, locul și mediul 
în care sînt efectuate. Subliniind că 
experiențele cu arma nucleară con
stituie o primejdie pentru viitorul 
omenirii, reprezentanții țărilor neu
tre au amintit cu o neliniște deose
bită experiențele cu arma nucleară în 
atmosferă pregătite de Statele Uni
te și Anglia și în special influența 
dăunătoare pe care o pot exercita 
aceste experiențe asupra lucrărilor 
Comitetului celor 18 state.

Delegații Indiei, Birmaniei și E- 
tiopiei au exprimat totodată spe
ranța că este încă posibilă încheierea 
unui acord în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară și 
au cerut participanților direcți la 
tratativele în cadrul subcomitetu
lui să continue căutarea unei for
mulări acceptabile tuturor părților.

Reprezentantul Suediei a propus 
printre altele să fie examinată pro
blema posibilității unei colaborări 
internaționale cu ajutorul sisteme
lor deja existente, adică naționale, 
de supraveghere și control asupra 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară.

în expunerea sa, reprezentantul 
american A. Dean, a încercat să 
justifice 
Deși a 
mereu 
ratelor Uniunii Sovietice, el a re
dus din nou totul la crearea unui 
sistem de așa-zis control internațio
nal. A. Dean a subliniat de nenu
mărate ori că controlul internațio
nal ar trebui să constituie factorul 
principal al oricărui acord cu pri-

poziția Statelor Unite,
pretins că S.U.A. vin

în întîmpinarea dezide-

o®o

Algeria își cunoaște bine calea
Interviul vicepreședintelui G. P. R. A., Ben Bella

CAIRO 2 (Agerpres). — Refer in- 
du-se la evoluția actuală a proble
mei algeriene, Mohammed Ben 
Bella, vicepreședintele Guvernului 
Provizoriu al Republicii Algeria, 
care se află la Cairo, a spus prin
tre altele într-un interviu acordat 
ziarului „Al Ahram" :

„Revoluția algeriană va continua. 
Algeria își cunoaște bine calea. Ea 
nu poate fi abătută de pe această 
cale de acțiunile teroriste și de cri
mele săvîrșite de bandele O.A.S. pe 
pămîntul ei.

Viitorul Algeriei — a declarat în 
continuare Ben Bella — este repu
blica socialistă, care prin eforturile 
sale își va aduce contribuția la 
cauza păcii generale“.

într-un interviu acordat unui co
respondent al ziarului tunisian „As

Sabah", Ben Bella a spus, printre 
altele, că dacă acordurile de la 
Evian au constituit un pas impor
tant pe calea încetării luptelor, a- 
ceasta nu înseamnă că pacea a 
fost cîștigată și că misiunea revo
luției din Algeria a luat sfîrșit. A- 
ceasta înseamnă dimpotrivă că po
porul algerian continuă să pășeas
că înainte într-o perioadă de trans
formare și de adaptare, pentru a 
începe lupta de construire a unei 
Algerii libere și suverane.

Algeria își va redobîndi demnita
tea și va obține deplina integritate 
teritorială, strîngînd în jurul său pe 
toți fiii țării și chemîndu-i la con
struirea unui viitor mai bun și la 
lupta pentru a traduce în viață sar
cina grea care-i stă în față — și 
anume lichidarea înapoierii econo
mice, sub toate aspectele ei.

■ ?■ ■■.' =

vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

în același spirit a fost concepută 
și expunerea delegatului Italiei.

La sfîrșitul ședinței a luat cuvîn- 
tul reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin.

Rezervîndu-și dreptul de a răs
punde mai tîrziu în mod amănunțit 
la toate problemele ridicate în 
timpul ședinței din 2 aprilie, V. A. 
Zorin 
S.U.A.
presa 
tenția 
diale, 
tului că pentru încheierea Tratatu
lui cu privire la încetarea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară este 
necesar un sistem de control și 
inspecție internațional la fața lo
cului. Fără aceasta, afirmă ei, n-ar 
fi cu putință să se stabilească dacă 
tratatul cu privire la încetarea ex
periențelor este violat de cineva, și 
totodată se presupune anticipat că 
asemenea violări vor exista inevita
bil.

V. A. Zorin s-a referit apoi la in
tenția S.U.A. și Angliei de a relua 
experiențele nucleare în atmosferă. 
El a arătat că această hotărîre se 
explică prin întreaga politică an
terioară a puterilor occidentale în 
problemele încetării experiențelor și 
prin poziția pe care au adoptat-o 
întotdeauna și pe care încearcă să 
o adopte în prezent, în cursul tra
tativelor privind problema tratatu
lui de dezarmare generală și totală.

După ce a amintit că pînă în a- 
nul 1958, S.U.A. și Marea Britanie 
s-au împotrivit cu hotărîre la în
cheierea oricărui acord cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare, 
V. A. Zorin a subliniat că ulterior, 
după conferința experților tehnici 
din anul 1958, Statele Unite, accep- 
tînd tratativele cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare, au mi
zat să încheie un acord, care, pe de 
o parte, să consolideze superiorita
tea, pe care după părerea lor ar fi 
avut-o în acel timp, în domeniul 
tehnologiei și elaborării diferitelor 
tipuri de armă nucleară, iar pe de 
altă parte, să le asigure posibilita
tea să-și trimită controlori pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, pentru a 
obține la adăpostul inspecției inter
naționale informații militare supli
mentare, necesare înfăptuirii planu
rilor lor militare împotriva U.R.S.S.

După ce însă, în virtutea unor 
cauze îndeobște cunoscute, a spus 
delegatul sovietic în continuare, 
Uniunea Sovietică a fost nevoită să 
înfăptuiască o serie de măsuri su
plimentare pentru întărirea capaci
tății sale de apărare și, ca una din 
măsurile de apărare a intereselor 
securității, să ridice obiecțiuni ho- 
tărîte împotriva așa-numitului con
trol internațional, Statele Unite și 
Marea Britanie și-au pierdut inte
resul față de încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și au început să 
pregătească o nouă serie de expe
riențe nucleare, adică să pregăteas-

a declarat că reprezentanții 
și Marii Britanii, precum și 
acestor țări, concentrează a- 
întregii opinii publice mon- 
în primul rînd, asupra fap-

că un nou val al cursei înarmărilor 
nucleare.

Această linie își găsește oglindire 
și în poziția adoptată de delegațiile 
S.U.A. și Marii Britanii în cursul 
tratativelor noastre asupra pregăti
rii Tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală, a spus 
V. A. Zorin. în cursul discuției, care 
are loc în ultimele zile în comitet, 
delegația S.U.A. se străduiește să se 
eschiveze de la examinarea unui 
proiect concret de Tratat cu pri
vire la dezarmarea generală și tota
lă, și urmărește să atragă comite
tul la examinarea unor măsuri izo
late, precum și într-o discuție ab
stractă în legătură cu problemele 
generale ale dezarmării, trăgîndu-l 
înapoi la o etapă de mult parcursă 
a lucrărilor în domeniul dezarmă
rii. Noi am putut constata cu re
gret, și nu numai noi am constatat 
aceasta, că există un pericol de im
pas în tratativele asupra problemei 
principale — încheierea unui acord 
cu privire la dezarnîarea generală 
și totală, lucru dovedit deosebit de 
grăitor de recentele ședințe ale co
mitetului.

Delegația 
V. A. Zorin 
și pe viitor
turor experiențelor cu arma nuclea
ră și în același timp va depune toa
te eforturile pentru ca să fie în
cheiate cu succes tratativele con
crete începute în domeniul pregă
tirii Tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală. Sîntem 
dispuși ca, concomitent cu aceasta, 
dar nu în detrimentul rezolvării sar
cinii principale, să colaborăm cu 
toate delegațiile în acest comitet 
pentru elaborarea unor măsuri de 
natură să contribuie la micșorarea 
încordării internaționale și Ia înfăp
tuirea dezarmării generale și totale.

ATENA 2 (Agerpres). — Cunoscu
tul. fruntaș al vieții publice, scriito
rul K. Varnalis, laureat al Premiului 
internațional Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare”, a declarat 
unui corespondent al agenției TASS 
că salută convocarea la Moscova a 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Partizanii păcii trebuie să facă 
totul pentru ca acest congres să 
fie încununat cu succes, a spus 
A. Zakkas, fost ministru, preșe
dintele Comitetului elen pentru des
tindere internațională și pace.

Crearea în Europa centrală și în 
Balcani a unor zone libere de ar
mele nucleare și rachete, a subliniat 
Zakkas, ar constitui un pas practic 
spre dezarmare, spre crearea unei 
atmosfere de încredere în relațiile 
dintre Est și Vest.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — La 
1 aprilie ziarul „Nepszabadsag” a 
publicat documentele adoptate la 
ședința lărgită a C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, care a 
avut loc la Budapesta între 28 și 
30 martie.

în hotărîrea „Situația agriculturii 
și sarcinile de viitor” se spune că 
elementul nou. și caracteristic pen
tru agricultura Ungariei este faptul 
că actualmente 95,5 la sută din su
prafața arabilă aparține cooperative
lor de producție și gospodăriilor de 
stat. în Ungaria a fost desăvîrșită 
transformarea socialistă a agricultu
rii, în întreaga economie națională 
au început să domine exclusiv re
lațiile de producție socialiste. Pa
ralel cu reorganizarea agriculturii, 
în cursul acestor trei ani a crescut 
și producția de produse agricole.

însemnătatea deosebită a trans
formării agriculturii pe baze socia
liste constă în faptul că ea a întărit 
alianța clasei muncitoare cu țărăni
mea.

în hotărîrea C.C. al P.M.S.U. se 
subliniază că condiția primordială și 
obligatorie pentru dezvoltarea rapi
dă și desăvîrșirea cu succes a reor
ganizării agriculturii pe baze socia-

sovietică, a declarat 
în încheiere, va căuta 
să obțină încetarea tu-

Cu aceasta, ședința din 2 aprilie 
a luat sfîrșit. La 3 aprilie, la șe
dința plenară a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare va fi relua
tă examinarea lucrărilor Subcomi
tetului pentru interzicerea experi
mentării armei nucleare.

De ce șî^a încetat 
apariția 

„Deutsche Woche“

la corespondentul

Situația din Algeria
și pregătirea referendumului

săptămini după semna- 
Evian între

La două 
rea acordurilor de la 
guvernul francez și Guvernul Provi
zoriu al Republicii Algeria, urmată 
de proclamarea încetării focului în 

’Algeria, evenimentele legate de apli
carea acestor acorduri sînt urmărite 
cu atenție de opinia publică fran
ceză. Primită cu un profund și una
nim sentiment de ușurare și satis
facție, vestea încetării focului n-a 
făcut poporul francez să piardă din 
vedere că mai rămîn multe de fă
cut pentru ca acordurile de la Evian 
să fie aplicate.

Situația este rela.tiv mai calmă în 
Franța, cu toate că fasciștii din Or
ganizația armată secretă (O.A.S.) au 
încercat să-și reia și aci activitatea 
teroristă, făcînd să explodeze mai 
multe bombe cu plastic la Paris și 
atacînd cîteva sedii ale partidului 
comunist. Muncitorii care făceau de 
gardă la aceste sedii au dat riposta 
cuvenită bandiților fasciști pe care 
i-au pus pe goană, nu fără a suferi 
însă pierderi dureroase.

In Algeria, O.A.S., 
să saboteze aplicarea 
lor de la Evian, și-a 
tentatele, asasinatele și 
de tot felul, pe care le 
împotriva populației algeriene, iar. 
ca o etapă nouă a acțiunilor ei tră
dătoare, a trecut la atacarea forțe
lor armate și poliției franceze.

De fapt, a doua zi după anunța
rea încetării focului, grupurile 
O.A.S. au declanșat adevărate ma
sacre, asasinînd pe străzile Oranu- 
lui și Algerului trecători algerieni, 
obiectivul lor fiind de a obliga pe 
algerieni să-și piardă calmul. Cea 
mai gravă provocare din cadrul 
acestui plan a fost bombardarea cu 
mortiere la 20 martie a Pieței gu
vernământului la Alger. Obuzele au 
căzut în rpijlocul musulmanilor ce 
se aflau acolo. Rezultatul : 30 morți, 
100 răniți — bărbați, femei, copii.

In fața sîngelui rece de care a dat 
dovadă populația algeriană, care a 
dejycat aceste manevre sîngeroase,

teroriștii din 
nouă acțiune
15 soldați ai armatei franceze care cir
culau în cartierul european Bab-el- 
Oued din Alger. La 26 martie, pe 
străzile aceluiași cartier, s-a produs 
o nouă și gravă provocare a O.A.S, 
Bande instalate pe acoperișurile ca
selor au tras asupra serviciului de 
ordine francez. Armata a răspuns și 
de pe urma- schimburilor de focuri 
au căzut zeci de morți și sute de 
răniți.

în noaptea de 28 spre 29 martie, 
o bandă a O.A.S., compusă din circa

O.A.S. au trecut la o 
criminală: asasinarea a

Corespondență 
telefonică din Paris

încercînd 
acorduri- 

întețit a- 
provocările 
întreprinde

100 de dezertori din rîndurile arma
tei și din alte elemente huliganice 
și comandată de fostul colonel Jean 
Gardes, unul din șefii O.A.S., a ata
cat și a ocupat timp de mai multe 
ore trei posturi militare situate în 
deșert, la 50 km de Orléansville. 
După cum anunță un comunicat pu
blicat duminică la Paris, agresorii 
au fost respinși, iar 44 dintre 
printre care mai mulți ofițeri, 
fost arestați.

Cu toate pierderile omenești 
distrugerile provocate, fasciștii 
au izbutit să împiedice începerea în
făptuirii regimului de tranziție că
tre făurirea unei Algerii indepen
dente. Organul executiv provizoriu, 
înființat în Algeria în baza înțele
gerii de la Evian și compus din 3 
algerieni și 3 francezi, a fost insta
lat și urmează să primească la dis
poziție forțele necesare pentru men
ținerea. ordinii.

Plină de demnitate, de stăpînire 
de sine și de curaj este atitudinea 
poporului algerian, care nu se lasă 
provocat de violentele ultracolonia- 
liștilor.

în ultimele zile, guvernul francez 
a trecut la unele măsuri mai hotă-

ei, 
au

și 
nu

rîte împotriva O.A.S. Trupele fran
ceze din Algeria au primit ordinul 
de a riposta la atacurile fasciștilor ; 
au fost arestați fostul general Jou- 
haud și alți șefi militari ai O.A.S. ; 
a fost încercuit și verificat casă cu 
casă principalul punct de sprijin al 
O.A.S.-iștilor la Alger — cartierul 
Bab-el-Oued, deși într-un mod ciu
dat pentru forțe militare franceze 
atît de importante, fasciștii rebeli au 
reușit să scape din încercuire „cu 
arme și bagaje".

Presa democratică din Franța ara
tă însă că sînt necesare în conti
nuare măsuri și mai energice pen
tru a face inofensivă O.A.S. și pe 
inspiratorii și complicii ei de teapa 
lui Bidault, Soustelle, Le Pen și alții.

La 8 aprilie va avea loc în Fran
ța referendumul pentru aprobarea 
acordurilor de la Evian. Fixîndu-și 
atitudinea față de referendum, Parti
dul Comunist Francez a chemat po
porul francez să răspundă „da“, 
precizînd că acesta este un „da“ 
pentru acordurile de la Evian, pen
tru pace în Algeria și nu în favoa
rea regimului puterii personale.

Celelalte partide politice din Fran
ța se pronunță de asemenea în ma
rea lor majoritate pentru un răs
puns afirmativ la referendum, deși 
unele dintre ele, ca socialiștii și ra
dicalii, își exprimă rezerva față de 
alte aspecte ale politicii guvernului.

Presa arată că partidul de dreapta, 
zis al independenților, condus de 
fostul prim-ministru Pinay (care, 
după cum se știe, cochetează cu te
roriștii din O.A.S.) este „divizat“ : 
unii vor vota „nu", alții „da“, iar alții 
se vor abține. Numai partidul de 
extremă dreaptă al lui Poujade și 
alte grupuri fasciste și fascizante au 
anunțat că vor vota categoric „nu“.

Patrioții francezi consideră că 
pentru restabilirea și consolidarea 
păcii sînt necesare în continuare vi
gilența, unitatea și acțiunea comu
nă a tuturor forțelor democratice 
din Franța și din Algeria.

BERLIN (de 
„Scînteii"). —

Săpfămînalul 
din München 
După cum anunță agențiile occidenta
le, aceasta s-ar datora unor „greutăți 
financiare". Adevărul este că publi
cația vest-germană dispare în urma 
presiunilor exercitate de autorități. 
Fapt esle că cercurile reacțiunii vest- 
germane doreau de mult să scape de 
această publicație, una dintre puține
le care au criticat perseverent politi
ca Bonnului, contrarie intereselor po
porului german.

Timp de 11 ani „Deutsche Woche“ 
a militat pentru triumful rațiunii, pen
tru adoptarea unei politici de neutra
litate, pentru înțelegere cu Uniu
nea Sovietică. In articolele publi
cate de acest săpfămînal erau funda
mentate în mod concret posibilitatea 
și avantajele încheierii Tratatului de 
pace german, a extinderii relațiilor 
politice și economice cu țările socia
liste. Ziarul s-a ridicat împotriva mi
litarizării R.F.G., a înarmării atomice 
și a politicii rigide promovate de 
cercurile conducătoare de la Bonn. 
Toate acestea nu puteau să fie pe pla
cul milifariștilor și al revanșarzilor.

Revista atrăgea atenția asupra ca
racterului aventurist al cursei înar
mărilor și asupra imposibilității de a 
se rezolva problemele vitale ale 
Germaniei de pe poziții de forță. Nu 
este deci de mirare că reacțiunea nu 
vedea cu ochi buni apariția unei a- 

' semenea publicații care, chiar palid, 
dădea glas opiniei unui număr mare 

. de germani cinstiți.
J Dar, după cum se vede încă o dată, 
I în R.F.G., ca și în alte țări capita

liste, unor asemenea glasuri li se 
pune căluș prin cele mai diferite căi. 
Cazul „Deutsche Woche" constituie 
încă o mostră a „libertății presei" în 
„democrația" burgheză.

A. VELA

,,Deutsche Woche“ 
și-a încetat apariția.

La fabrica Orion din Budcpesta a fost introdusă montarea în 
bandă a televizoarelor. Recent au fost instalate aci două benzi de 
montaj.

§
MOSCOVA. 

început probele 
lui muzical internațional 
„Ceaikovski“. Din juriile 
concursului fac parte cei 
mai de seamă
din multe țări ale lumii. 
Printre membrii juriilor se 
află George Georgescu • și 
Florica Muzicescu.'

Luni au 
concursu-

muzicieni

CAIRO. Reprezentantul 
Partidului Congresul Na
țional African din Repu
blica Sud-Africană, Piliso, 
a condamnat, într-o de
clarație făcută presei, le
gislația fascistă și spori
rea bugetului militar în 
țara sa. Guvernul rasist 
Verwoerd a sporit aloca
țiile militare în buget la 
6 milioane lire, de două 
ori mai mult decît în anul 
trecut.

Procesul mercenarilor 
contrarevoluționari

se

a
Ia

HAVANA. Continuă pro
cesul participanților la a- 
gresiunea armată împo
triva Cubei, săvîrșită în 
aprilie 1961. în fața tribu
nalului revoluționar 
află 1.179 de mercenari.

Participarea directă 
guvernului american
pregătirea și înfăptuirea 
agresiunii este confirmată 
și de documentele lui 
San Roman, căpetenia in- 
tervenționiștilor, cărora li 
s-a dat citire în ședința 
din 29 martie a Tribuna
lului revoluționar. San Ro
man a recunoscut faptul 
că avioane americane, și 
nu cubane, cum afirmase 
propaganda oficială ame-

ricana, au bombardat 
tele și orașele Cubei.

sa-

DJAKARTA. In urma 
tratativelor prelungite în
tre reprezentanții guver
nului Indoneziei și ai so
cietăților petroliere străi
ne („Shell Indonezia“, 
„Stanvac“, „Caltex“ și 
„Panamerican Oil Com
pany“), aceștia din urniă 
au fost nevoiți să accepte 
să mărească cota-parte 
care revine Indoneziei din 
petrolul extras.

ATENA. Ziarul „Kathi- 
merini“ relatează că, po
trivit unor informații de 
la Ministerul Coordonării, 
guvernul R.F.G. a încre
dințat societății grecești 
„Bodosakis“ comenzi pen
tru livrarea de. armament 
militar pentru Bundes- 
wehrul vest-german în 
sumă totală de 27 de mi
lioane de mărci vest-ger- 
mane.

Congresul intelectualității
comunista din Uruguay

MONTEVIDEO. La 
martie s-a deschis 
Montevideo Congresul in
telectualității comuniste. 
Delegații la Congres vor 
dezbate problemele apor
tului intelectualității pro
gresiste la lupta poporului 
Uruguayan pentru un vii
tor mai bun.

La deschiderea festivă a 
Congresului a luat cuvîn- 
tul Rodney
prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din U- 
ruguay.

liste a fost politica Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, care se în
temeiază pe principiile marxist-leni- 
niste. Ungaria a primit un ajutor 
practic eficient din partea țărilor 
socialiste surori și, în primul rînd. 
din partea Uniunii Sovietice.

în prezent, se arată în hotărîre, 
toate eforturile vor fi îndreptate 
spre rezolvarea sarcinii principale — 
dezvoltarea rapidă a producției a- 
gricole.

în cel de-al doilea document al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar — De
clarația C.C. al P.M.S.U. cu privire 
la problemele actuale de politică ex
ternă — se arată că principiile po
liticii externe a Ungariei sînt iden
tice cu principiile cuprinse în De
clarațiile de la Moscova din anii 1957 
și 1960. Umăr la umăr cu popoarele 
celorlalte țări socialiste și împreună 
cu celelalte popoare ale lumii, po
porul ungar luptă cu succes pentru 
apărarea păcii, împotriva planurilor 
agresive urzite de cercurile milita
riste ale S.U.A., ale Germaniei oc
cidentale și ale altor țări capitaliste, 

în declarație se relevă printre al
tele însemnătatea luptei pentru de
zarmarea generală și totală și pen
tru încheierea Tratatului de pace 
german.

Depunerea de coroane 
la monumentul eroilor 
romini din RakosHçet

BUDAPESTA 2. — De la corespon
dentul Agerpres: Cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist, luni a 
avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane la monumentul eroilor ro- 
mîni din Rakosliget, căzuți în lupta 
împotriva fascismului. La solemni
tate au participat Nagy Daniel, vi
cepreședinte al Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, Csergö Janos, 
ministrul Industriei Siderurgice și 
Constructoare de Mașini, Losonczi 
Pal, ministrul Agriculturii, Mod Pe
ter, prim-locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe, Uszta Gyula, prim- 
locțiitor al ministrului Apărării Na
ționale. Au fost prezenți reprezen
tanți ai corpului diplomatic acredi
tați la Budapesta.

La solemnitate au participat, de 
asemenea, ambasadorul R. P. Ro
mine la Budapesta, Mihail Roșianu, 
și membri ai ambasadei.

e
CAIRO. Conferința afro- 

ăsîătică pentru recons
trucția rurală a pus ba
zele „Organizației afro- 
asiatice pentru recons
trucția rurală". A fost 
ales un Comitet executiv 
format 
a zece 
zoriu 
general

din reprezentanții 
țări. Sediul provi- 
al secretariatului 
va fi la Delhi.

„Ne este foame“

ANKARA. Agenția France 
Presse relatează că in timpul 
unei vizite la Izmir (Turcia) 
ministrul Lucrărilor Publice a 
lost primit de către muncitorii 
de la întreprinderile de cana
lizare cu strigătele „Ne este 
toarne" I Ministrul le-a pro
pus sa trimită o delegație sin
dicală la Ankara pentru a-și 
face cunoscute doleanfele. 
Muncitorii au răspuns că acest 
demers ar fi inutil, întrucît au 
mai fost trimise trei asemenea 
delegajii fără nici un rezultat.

liniăză că principala pro
blemă' care va fi discutată 
în cursul acestei întreve
deri va fi cea a integrării 
politice a Europei „celor 
șase“. Ziarul „Stampa" 
scrie că „în special în a- 
cest domeniu sînt de pre
văzut divergente însem
nate între reprezentanții 
italieni și generalul De 
Gaulle".

Răscoală împotriva
colonialiștilor olandezi

După cum transmit agen
țiile de presă, populația 
insulei Waigeo (care se 
află în apropiere de Sorong, 
Irianul de vest) s-a răsculat 
împotriva colonialiștilor o- 
landezi și a pus stăpînire pe 
insulă. După cîteva lupte îm
potriva partizanilor, unită
țile infanteriei marine olan
deze trimise în această 
insulă au fost nevoite să 
bată în retragere.

ROMA. Greva celor 
70.000 de muncitori din 
întreprinderile de ma
șini din Milano durează 
de șapte săptămini. Au 
reluat lupta și muncitorii 
de la Uzina de anvelope 
„Michelin“ (Torino). La 
Genova, Triest și Spezia 
continuă greva muncitori
lor de la șantierele nava
le. Lupta muncitorilor con
structori din orașul Gela 
(Sicilia), unde au avut loc 
ciocniri cu poliția, s-a în
cheiat cu 
tarilor.

PARIS.
Gaulle se 
rino cu președintele Con
siliului de Miniștri al Ita
liei, Fanfani. Ziarele sub-

— —-— .
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Arismendi,

Demonstrațiile luptătorilor pentru 
pace devin tot mai frecvente în An
glia. O asemenea demonstrație, cu o 
largă participare a populației, s-a 
desfășurat zilele trecute la Londra. 
Participanții au trecut și prin 
clădirii Ministerului de Război.

TUDOR VORNICU

fața

victoria munci-

Președintele De 
va întîlni la To-

CARACAS. Potrivit ulti
melor știri provenite din 
capitala Venesuelei, tru
pele de guerilă care 
acționează împotriva re
gimului dictatorial 
pus de Romulo 
court și-au 
activitatea. După

• latează agenția 
Latina, în statele 
și Falcon trupele 
tizani au inițiat o 
atacuri împotriva foițelor 
guvernamentale. Ele au 
capturat importante can
tități de arme.

Un alt atac s-a produs, 
potrivit aceleiași agenții, 
împotriva unei baze ae
riene la 160 km de Cara
cas, capitala țării.

im- 
Betav- 

intensific 
cum i

Prensa 
Yaracuy 
de par- 
serie de

BEIRUT 2 (Agerpres). — TASS : 
Ziarul libanez „L’Orient” scrie că 
în orașul sirian Horns au avut loc 
ciocniri între adversarii și partizanii 
unității Siriei cu Egiptul. Ziarul re
latează că trupele dislocate în regiu
nea dintre Damasc și Horns au fost 
puse în stare de luptă.

CAIRO 2 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția France Presse, 
postul de radio Cairo a transmis o 
știre a postului de radio Alep, în 
care se spune că în acest oraș sirian 
autoritățile au arestat un grup de 
ofițeri partizani ai unirii cu Egiptul.

DAMASC 2 (Agerpres). — Agen
ția France Fresse arată că postul de 
radio Damasc a repetat de cîteva ori 
un apel către populația din Alep 
chemînd-o să se unească în jurul 
armatei siriene, pentru „a sprijini 
Republica Arabă Siria în lupta îm
potriva agenților imperialismului”.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Cores- 
oondentul din Beirut al agenției 
France Presse transmite că, în dimi
neața zilei de 2 aprilie, postul de 
radio Damasc a transmis un comu
nicat al comandamentului suprem 
al armatei siriene în care se spune : 
„Comandamentul suprem se pro
nunță pentru alianța cu toate țările

arabe și în primul rînd cu Egiptul, 
cu ~ condiția ca această alianță să 
aibă o bază care să garanteze cu 
adevărat demnitatea Siriei și să ex
cludă rătăcirile din trecut, precf’r 
și cu condiția să se organizeze fu... 
referendum în această problemă”.

în cursul aceleiași zile, comanda
mentul suprem al armatei siriene a 
introdus în întreaga țară restricții 
de circulație de la ora 20 pînă la ora 
5 dimineața.

Agenția France .Presse relatează 
de asemenea că comandamentul su
prem a închis frontierele Siriei cu 
toate statele vecine. Au rămas des
chise numai aeroporturile.

*

DAMASC 2 (Agerpres). — TASS: 
Toate ziarele care apar la Damasc 
au publicat la 2 aprilie un apel al 
Comandamentului suprem al forțe
lor armate siriene' către popor, în 
care se arată că în apropierea fron
tierelor siriene se concentrează din 
nou trupe izraeliene. Comandamen
tul cheamă pe toți cetățenii ca, în 
caz de nevoie, să ia armele în mîini 
pentru a respinge o eventuală agre
siune din partea Izraelului.
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