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nive- con-

terminarea colectivizării, sä o recoltă îmbelșugată.
*luat apoi cuvîntul numeroși

ne- fie lo-

în atenția constructorilorMiercuri 4 aprilie 1962Extinderea metodelor avansate
A I J 0

Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste pun în fața constructorilor sarcini mobilizatoare, menite să ducă la ridicarea lului calitativ al muncii în strucții. în lumina criteriilor prevăzute de Directive, Trustul nr. 1 Construcții din Capitală s-a angajat ca în 1962 să realizeze obiectivele industriale la un nivel tehnic ridicat, utilizînd soluții constructive și finisaje superioare ; să scurteze durata de execuție a unor obiective ; să mărească gradul de industrializare a lucrărilor; să execute mecanizat 70 la sută din volumul de săpături și 95 la sută din volumul de mortare și betoane ; să obțină economii la prețul de cost în valoare de 7,5 milioane lei și altele, în prezent, pe toate șantierele trustului, muncitorii și tehnicienii lucrează intens pentru a traduce în fapte aceste angajamente.Pe întregul trust a fost întocmit un plan de măsuri tehnico-organiza- torice bazat în mare parte pe propunerile făcute de muncitori și tehnicieni. Pentru fiecare măsură s-a fixat un termen precis de realizare; de înfăptuirea ei răspunde cineva din conducerea trustului. Deoarece sarcina principală pusă de partid în fața noastră este scurtarea termenelor de dare în folosință a construcțiilor, la toate șantierele pentru care s-a primit documentația tehnică s-au stabilit grafice de execuție fizice și valorice cu respectarea termenelor de dare în funcțiune prevăzute în plan, precum și necesarul de materiale, utilaje, loace de transport și brațe de muncă. Totodată, pe baza unui studiu atent s-au stabilit metodele de execuție, îndeosebi cele industriale, care să asigure în continuare o productivitate a muncii tot mai ridicată po șatîtiere.Atît proiectanților cît și constructorilor, partidul le cere să adopte cu îndrăzneală sisteme și soluții constructive avansate, care să ducă la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității, la reducerea costului lucrărilor. Printr-un contact mai strîns cu institutele de proiectare, am reușit să adoptăm pînă acum .astfel de sisteme înaintate, care și-au dovedit superioritatea atît la construcțiile realizate de noi anterior, cît și la cele ale altor unități de construcții din țară. între altele, ne preocupăm de extinderea în continuare a folosirii cofrajelor glisante acționate cu prese electro- hidraulice. îa obiectivele înalte, precum și a prefabricatelor, betonului precomprimat și a oțelurilor superioare ; pe scară mai largă vor fi folosite materialele eficiente (materiale .plastice, plăci fibrolemnoase, materiale noi pentru finisaje etc.), în general, la institutele de proiectare găsim înțelegerea necesară pentru .adoptarea unor soluții care să permită industrializarea lucrărilor. Totuși, mai sînt cazuri, ca, de exemplu, unele proiecte realizate de institutele Ministerelor Industriei Ușoare și Industriei Alimentare, care prevăd hale în sistem monolit

mij-

deși, după părerea noastră, lucrările se pot realiza în structuri prefabricate. Noi ne străduim să sporim ponderea betonului armat prefabricat, propunîndu-ne să ajungem la 25 la sută din totalul betoanelor armate, dar în această direcție trebuie să fim sprijiniți mai larg de către institutele de proiectări.Propria noastră experiență ne-a dovedit că scurtarea duratei de execuție a construcțiilor depinde în mare măsură de mecanizarea lucrărilor. în acest an am prevăzut să ridicăm gradul de mecanizare a lucrărilor cu volum mare de muncă, să executăm mecanizat trei sferturi din volumul de săpături și 95 la sută din volumul de betoane și mortare. Pe șantierul din complexul Militari și pe cel de la Pipera vom introduce transportul betonului cu pompe pneumatice. în acest fel se elimină elevatorul pe verticală și transportul pe orizontală cu roabe, tomberoane, vagoneți, iar manopera, la fiecare 100 m.c. beton turnat, se reduce mult, fără a mai vorbi de eliminarea consumului de materiale necesare amenajării căilor de acces.în planul tehnico-organizatoric sînt prevăzute și o serie de măsuri privind extinderea micii mecanizări. Se vor introduce pe șantiere aparate de ridicat și tractat, lopeți mecanice pentru manipularea agregatelor în stațiile de betoane și mortare, schele mobile cu nacele
Ing. N. ȚUCMAN 

directorul Trustului 1 Construcțil- 
Bucureștl

( Continuare în pag. III-a)
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8 Corespondență telefonică din 
Londra : John Gritten — Cercuri 
largi se pronunță contra ade
rării Angliei la „piața comună" (pag. 4-a)

In hala de construcții metalice a Uzinelor metalurgice Timișoara. 
Șeiul de echipă Aurel Roman, împreună cu tovarășii săi de muncă, 
studiază schița pe baza căreia execută un nou pod rulant. EI urmărește 
ca fiecare operație să fie realizată la un înalt nivel calitativ.(Foto : Agerpres)

In intimpinarea sesiunii Marii Adunări Naționale

0 Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 2-a)

Noi, inginerii agronomi, zootehnicieni,, mecanîza- . tori, medici veterinari clin Ministerul Agriculturii, _______ _____ ____________,alte minisfere Și instituții'‘centrale își 'de; învățămînt. . pămîntului roade tot mai "borate? superior din Capitală răspundem cu tot entuziasmul “ ’ " ■ •la chemarea partidului de a lucra nemijlocit în agricultură, acolo unde se hotărăște soarta recoltei. Ne dăm seama că locul nostra este pe ogoare, alături de harnica noastră țărănime colectivistă.Sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort, să punem toate cunoștințele și priceperea noastră în ____  _______ T_(__ ____ _____ ____ „slujba întăririi economico-organizatorice a. gospodă- carne, lapte^legume” șî fructe? riilor agricole colective, contribuind astfel la îndeplinirea sarcinilor trasate de cel. de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. Nu există mulțumire mai mare pentru un specialist în agricultură

decît aceea de a vedea cum. cunoștințele sale, dobîxfs dite în anii de studii, ajută pe colectiviști să smulgă n^mîntiilni rnaH#»'tnt-.Tnal b'™*?**, • 'Chemăm pe toți specialiștii agricoli din întreaga țară, care nu lucrează direct în producție, să meargă alături de noi, astfel ca prin eforturi comune să contribuim la creșterea necontenită a producției agricole. Pentru fiecare dintre noi să fie un titlu de mîn- drie ca gospodăria colectivă în care va lucra să devină fruntașă, să obțină mari producții de cereale,Ne angajăm să muncim cu toată dragostea și sîr- guința pentru continua înflorire a agriculturii noastre socialiste.Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !

Mecanizatorii — 
în sprijinul colectiviștilor

BUZĂU (coresp. „Scînteii“). Me
canizatorii de la S.M.T.-Poșta 
Cîlnău, raionul Buzău, sînt bine cu- 
noscuți pentru succesele lor în mun
că. Anul trecut ei și-au realizat sar
cinile de plan în proporție de 132 
la sută, au redus prețul de cost pe 
hantru de la 65 lei, cît era planifi
cat, la 53 lei, obținînd astfel econo
mii de peste 1.100.000 lei. Stațiu
nea a primit drapelul de unitate 
fruntașă pe regiune.

'Intr-o entuziastă adunare, meca
nizatorii de aici și-au 
bucuria
Marii Adunări Naționale este invi
tat și ing. Carol Liță, directo
rul stațiunii.

In cadrul adunării au luat cuvîn
tul mecanicii Paul Dragomir. și Zam
fir Bîsceanu, Irimia Lecu —* șeful 
brigăzii a Il-a de tractoare, Alexan
dru Dragomir, organizator de partid, 
și alții. Ei au arătat că după înche
ierea colectivizării agriculturii, sar
cinile S.M.T.-ului sînt și mai mari.

In cuvîntul său, Irimia Lecu a a- 
rătat că tractoriștii din brigada 
sa sînt hotărîțl să folosească din 
plin timpul prielnic pentru a ter
mina semănatul pînă la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale, 
luat și 
toare.

exprimat
că la apropiata sesiune a

Același angajament și l-au 
celelalte brigăzi de trac-

Invitați din rândurile metalurgiștilor
Tn sala de festivități a uzinelor „23 

August" a avut loc ieri, după lăsarea' 
lucrului, o adunare prilejuită de invi
tarea la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale a unui grup de 
muncitori din aceste uzine.

La adunare a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Matei, prim-secretar al comi
tetului raional de partid „23 August", 
arăfînd, între altele, că sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Naționale 
a fost convocată în legătură cu înche
ierea procesului de colectivizare a a- 
griculfuri! în țara noastră. Vorbitorul a 
amintit că rezultatele remarcabile 
ținute în construcția socialistă la 
sînt sfrîns legate de sprijinul 
ternie acordat țărănimii do 
tre statul nostru democrat-popular, 
mai în anii 1956—1959 investițiile pen
tru agricultură din fondurile sfatului 
s-au ridicat la 8,6 miliarde lei.

Prin aplauze îndelungate cel pra- 
Zențl la adunare și-au exprimat bucu
ria că din mijlocul lor vor participa 
ca invitați la sesiune ajustorul llie 
Bituleanu, strungarul Ionel Maier, su
dorul Anghel Stoica, lăcătușul Constan
tin Vrînceanu, turnătorul Ion Cristea, 
inginerii Vasile Jerca, Petre Turcu șl 
Ion Răduf, secretarul comitetului . de 
partid, Florian Păunescu, șl directorul 
uzinelor, Aurel Bozgan.

— Sînt convins că tovarășii Invitați 
vor reprezenta cu cinste uzina noastră

ob- 
sato 
pu- 
că- 
Nu-

— a spus ajustorul zculler Marin Șer- 
ban. Acum, după colectivizarea agrL 
culturii, ne revine sarcina de a sprijini 
întărirea gospodăriilor agricole colecti
ve, dezvoltarea agriculturii în general. 
Noi, cei de la sculărie, vom urgenta 
construirea matrițelor pentru anvelope
le de mașini agricole. Vor fi urgen
tate șl alte comenzi pentru agricultură, 
care se execută în uzină.

— Invitajii din uzina noastră la se
siunea Marii Adunări Nationale — o 
spus maistrul Alecu Tănaso — sînt 
fruntași în producfle, Ingineri destoi
nici, conducători cu experiență. El vor 
arăta acolo satisfacția noastră că țără
nimea muncitoare a pășit pe calea a- 
griculturll socialiste și totodafă hotă- 
rîrea noastră, a muncitorilor, de a ajui 
ta în continuare țărănimea în lupta 
pentru dezvoltarea agriculturii, pentru 
înflorirea întregii economii nationale 
și creșterea bunăstării poporului.

Rezultate bune 
în sporirea recoltei

TELEGRAMĂ

La Complexul pentru industriali
zarea lemnului de la Pipera din Ca
pitală sînt în curs de construcție noi 
capacități de producție. în prezent 
se desfășoară lucrările la săpături
le de fundație a viitoarelor fabrici. 

(Foto : Gh. Vințilă)

Noi sate electrificate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

In ultimiiLtimp s-au terminat lucră
rile de electrificare a satelor Pănă- 
tău, Sibiciu de Jos și Ploișoru, ra
ionul Cislău, Cătunu, Moara și Buda- 
Palanca, raionul Ploiești. In alte co
mune din regiunea Ploiești — 
Odăile, Sălciile, Mihălceni, Ciorăști 
și altele — s-a extins rețeaua elec
trică pe toate ulițele.

Pînă la sfîrșitul anului vor mai fi 
electrificate în regiunea Ploiești cu 
contribuția cetățenilor. încă 32 co
mune și sate.

, Tovarășului KADÄR JÄNOS
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar

Tovarășului DOBI ISTVÄN
al Republicii Populare Ungare BUDAPESTAde la eliberarea Ungariei de sub ___________,_____ _______ _____________  Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, vă transmitem dv. și prin dv. poporului ungar prieten, un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări.Datorită muncii sale pline de elan și abnegație, poporul ungar, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a obținut mari realizări în dezvoltarea economiei și culturii, în construirea vieții sale noi și fericite.Ne bucurăm din toată inima, dragi tovarăși, de succesele pe care le-ați dobîndit în opera de construire a socialismului în țara voastră.Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare ro- mîno-ungare se dezvoltă continuu și multilateral spre binele ambelor noastre țări și al marii comunități a țărilor socialiste.Vizita, din anul trecut, a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Romîne în Republica Populară Ungară, a prilejuit o nouă și puternică manifestare a unității și prieteniei trainice dintre popoarele romîn și ungar. Hotărîrile adoptate în comun în timpul vizitei se realizează cu succes, constituind un aport însemnat la dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară.Antrenate într-o vastă muncă de construcție pașnică, Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară, în strînsă alianță cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, militează cu perseveH rență pentru realizarea dezarmării generale și totale, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru triumful politicii de coexistență pașnică în relațiile internaționale, în scopul asigurării unei păci trainice în lume.în această zi de mare sărbătoare vă urăm dv. șl poporului ungar noi și mari succese în desăvîrșlrea construcției socialiste în Republica Populară Ungară prietenă.-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

Președintele Consiliului Prezidențial

Cu prilejul aniversării a 17 ani jugul fascist, în numele Comitetului

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne

loc cu- Sa- Ro-numeroși colectiviști. Dudeci, Sarközl Iosif, Gola șl alții șl-au expri- diagost&a șl recunoștin-

Pe ogoarele fără haturi, acolo unde se hotărăște soarta recoltai, se află și trebuie să se afle în primele rînduri Și specialistul din agricultură,' chemat să-și pună' toată priceperea și pasiunea în slujba înfloririi agriculturii socialiste.Acestei nobile chemări au înțeles să-i răspundă și sutele de ingineri agronomi, zootehnicieni, mecanizatori, medici veterinari, care în momentul de față lucrează la Ministerul Agriculturii și la alte ministere, instituții centrale și de învățămînt superior din Capitală.Adunați, luni după-amiază, în aula universității bucureștene, ei și-au manifestat cu deosebită însuflețire hotărîrea de a lucra nemijlocit în gospodăriile colective, de a le ajută în întărirea lor economico-organiza- torică, în executarea lucrărilor de primăvară la un înalt nivel calitativ.La adunare au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, membrii al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Cozma, ministrul Agriculturii.Adunarea a fost deschisă de tov. Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.întîmpinat cu puternice aplauze a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ’încheierea colectivizării agriculturii — a. spus . printre altele vorbitorul — creează condiții minunate pentru ca sarcinile puse de Congresul al III-lea al partidului nostru privind creșterea producției agricole, vegetale și animale să fie îndeplinite. In cei aproape doi ani care au trecut de la Congres, noi am obținut rezultate de seamă în creșterea producției agri- _____ ____________cole.- Anul trecut, cu toatercondițiile nerii agronomi, zootehnicienii, medicii nefavorabile din unele legiuni, gos- .......................podăriile colective au realizat în medie pe țară la grîu 1.400 kg și la porumb peste 2.000 kg la hectar, ceea ce arată ce mari posibilități există în gospodăriile colective pentru îndeplinirea sarcinilor trasata de partid. în ultimii ani, în condițiile desfășurării pe front larg a procesului de colectivizare a agriculturii, a crescut de asemenea nuihătul ai nimalelor — al bovinelor, că șl al oii lor, porcilor, ceea ce dovedește că'și în, sectorul zootehnic există toate posibilitățile ca sarcinile puse de partid 'să fie realizate cu succes. Rezultatele obținute de gospodăriile noastre colective arată că partidul nostru, guvernul, au acordat în permanență O atenție deosebită creșterii .continue a producției agricole.Vorbitorul a subliniat în continuare ajutorul prețios pe care l-au dat gospodăriilor colective miile de ingineri agronomi și zootehnicieni, aportul lor de seamă la obținerea succeselor de pînă acum în creșterea producției agricole. De asemenea, lucrătorii din institutele de cercetări agricole au obținut în ultimii ani rezultate însemnate și au ajutat în mod deosebit gospodăriile colective în activitatea lor. Acum, prin terminarea colectivizării agriculturii s-au creat condiții noi. Conducerea agriculturii socialiste, îndrumarea gospodăriilor colective mari, cu 1000-1500, 2000 și unele chiar cu 3000 și peste 3000 hectare, cer prezența nemijlocită a inginerului agronom, a zootehnicianului, a medicului veterinar în gospodăria colectivă. Numai îndrumarea prin circulări sau mergînd din cînd în cînd în gospodăriile colective nu e suficientă. Pentru introducerea în a- gricultură a metodelor celor mai a-

Adunarea specialiștilor 
în agricultură 
din Capitală

podăriile colective, la pregătirile peni tru campania de însămînțări. Muli tora vă sînt familiare problemele pq care le ridică activitatea în aceste unități. Mai sînt unii dintre dv. careț nu au fost în perioada aceasta lai sate. Considerăm însă că pentru dv^ nu sînt probleme necunoscute șl ușor veți reuși să stabiliți ce este de făcut și să continuați munca începută de tovarășii care au fost înaintea dv., pentru că în toatei gospodăriile colective s-au întocmit planurile de producție cti participarea nemijlocită a unor ingineri agronomi. Dv. trebuie să' ajutați înainte de toate la organizarea însămînțărilor, a muncilor d«ț primăvară, care sînt hotărîtoare pen, tru ca să avem o recoltă bună.Conducerea partidului, primul său secretar, tovarășul Gh. Gheorghiui Dej — a spus în încheiere von bitorul — își exprimă convingere^ că inginerii agronomi, zootehnicienii, medicii veterinari, mecanizatorii, vor! munci în așa fel încît să merite îni crederea pe care partidul, guvernul, poporul muncitor și-o pun în ei, vor contribui ca în anul acesta, primul an după avem

vansate ale științei agricole, este voie ca inginerul agronom să în, gospodăria colectivă, la fața cului, acolo unde se hotărăște soarta producției, acolo unde putem obține grîu mai mult, porumb mal mult, unde putem crește animale mai multe, cu productivitate mai mare. Succesele acelor gospodării colective în care au lucrat nemijlocit specialiști arată cît de necesar este ca fiecare gospodărie coleci tivă să aibă în mijlocul ei cel puțin un inginer agronom.De aceea, conducerea partidului, analizînd sarcinile care ne stau în față, posibilitățile pe care le avem, numărul de cadre — ingineri, zootehnicieni, medici veterinari, mecanizatori — a stabilit că e necesar să fie luate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și îndrumării agriculturii ; socialiste. Mulți dintre dv. veți, participa la dezbaterea a- cestor măsuri, pentru a vă spune părerea asupra lor, asupra felului cum vor fi aplicate. Pînă atunci, considerăm necesar ca, încă în campania. de primăvară, să asigurăm prezența în fiecare gospodărie colectivă a unul inginer agronom care în săptămînile imediat următoare să lucreze nemijlocit acolo. De la centrele de regiuni, marea majorii täte a inginerilor și zootehnicienii lor au și sosit în gospodăriile colective. Forțele existente în regiuni nu acoperă însă necesitățile. De aceea, ne-arp gîndit să facem apel la ingi- ' ' ' ' ' ", •' Tveterinari din organele centrale și, desigur, în primul rînd de la Ministerul-Agriculturii și întreprinderile sau instituțiile subordonate lui. Ce este mai frumos pentru cei care ani de zile au învățat cum să smulgă . pămîntululI roade mai mari — a spus. în continuare vorbitorul — decît . să punăîn valoare ceea ce au învățat ? Se poate oare mîndri un. inginer agronom că s-a ocupat numai cu întocmirea de circulări și rei ferate ? Care țăran îl va lăuda pem tru aceste, referate ? Dar oricare inginer agronom, dacă va ajuta să se obțină cu 100—200 kg mai mult la care se pot aplica toate cuceririi«! hectar, va merita dragostea și recunoștința țărănimii colectiviste, a partidului și a guvernului — și la aceasta yă . chemăm, tovarăși !Unii ar putea să spună : „Da, dar. Vedeți că la țară trebuie să mai umbli prin noroi“... Da. e adevărat. E noroi la țară, dar noi considerăm că cei care au hotărît să învețe agronomia, au știut de la început că vor merge la sate să ajute la creșterea producției, agronom este în gospodăria colectivă, alături de minunata noastră țărănime colectivistă care muncește pentru a realiza sarcina pusă da partid de a crea un belșug de proi duse agroalimentare.Tovarășul N. Ceaușescu s-a referit în continuare la preocuparea conducerii partidului și a guvernului de a se crea condițiile materiale corespunzătoare pentru specialiștii care vor lucra în gospodăriile colective, încît aceștia să poată munci fără' grijă, copiii lor să aibă asigurate poi sibilități de învățătură etc.Mulți dintre dv. ați participat în perioada de terminare a colectivii zării la organizarea muncii în gos-

Au specialiști care și-au exprimat hotă'i rîrea de a pleca în gospodăriile colective pentru a desfășura o activitate rodnică, alături de harnică țărănime colectivistă.O bucată de vreme nu am mai lucrat pe ogoare — a spus ing. C. 
Șomăcescu, de la Sfatul popular al Capitalei. Răspunzînd chemării pari tidului, voi merge cu toată dragosi tea într-o gospodărie colectivă. Com sider că și colegii mei vor răspund«! cu aceeași însuflețire acestei chemări. Nu există datorie mai înaltă și mai frumoasă pentru un special list în agricultură,, ca aceea de ai sprijini pe colectiviști în lupta pern tru mărirea producției, pentru dezi .voltarea agriculturii socialiste.Colectivizarea agriculturii puneînl fața cadrelor de ingineri agronomi, zootehnicieni și medici veterinari sarcini deosebit de importante — ă spus în cuvîntul său ing. Gh. Mai 
rin de la întreprinderea horticolă1 „1 Mai“ a Sfatului popular al Cai pitalei. Din gospodăriile mici, indii yiduale, în care nu se putea lucră mecanizat și nu se aplicau regulile unei agrotehnici superioare, s-au format astăzi gospodării mari în

CLUJ (coresp. „Satateli“). Cu 
însuflețire și bucurie au primit 
aoleatiiviștil din Apahlda vestea 
convocării sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale la care 
este invitat să ia parte și 
președintele gospodăriei lor, ing. 
agronom Nicolae Manea.In adunarea care a avut cu această ocazie au luat vîntul moilă zalia matța față de partid care le-a arătat calea spre belșug șl fericire. Ei au subliniat că gospodăria lor .se dezvoltă mereu șl obține rezultate di-h-ce în ce mal bune în sporirea producției agricole. Averea obștească se ridică la aproape 2.000.000 lei,S-a schimbat viața' colectiviștilor : comuna este electrificată, aparat de radio găsești aproape în fiecare locuință, s-au ridicat multe case noi. In acest, an, colectiviștii și-au propus să obțină noi realizări însemnate.• — Alături, de celelalte ramuri de producție — spunea, colectivistul Samoilă Dudea — grădinăritul ne. aduce venituri însemnate. Aproape 400.000 lei anul trecut. Anul acesta vom spori suprafața grădinii pînă la'55 ha. Colectiviștii așteaptă CU'' nerăbdare' să se svînte pămîntul ca să pornească la însămînțări..

Premieră la Satu MareSATU MARE (prin telefon). — Teatrul maghiar de stat din Sătu Mars a prezentat în premiera.piesa- „Război șl Pace", dramatizare de E. Plscator după capodopera lui' Tolstoi. SrpectaaoluT s-a buaurat de

Locul inginerului

științei și tehnicii în acest domeniu. In gospodăria unde voi pleca voi munci cu toate forțele, pentru a a«< juta pe colectiviști în lupta pentru sporirea recoltei.Referindu-se la sarcinile de măreț cinste și răspundere care revin specialiștilor din agricultură, o dată cu încheierea procesului de colectivii zare, ing. Șt. Dinu de la Minister rul Agriculturii a spus : Ca inginer, agronom mi-am dat seama că locul meu este acolo unde se hotărăște soarta producției și de aceea am cerut să fiu trimis să muncesc îni tr-o gospodărie colectivă. Mă ani gajez să depun toate eforturile peni tru a contribui la ridicarea gospoi dăriel în care voi lucra la nivelul gospodăriilor fruntașe.
La tribună a urcat apoi lng. Mai 

ria Iamandl, de la întreprindere^ „Fructexport”, Cred că majoritatea celor care se află în sală ■— a spus ea — au mers în această primăvară în mijlocul colectiviștilor pentru 4 ajuta la întărirea economico-organii
(Continuare în pag. Il-a)

Aspect de la adunarea specialiștilor în agricultură din Capitală.
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nu wnivwLwitaré, de .nutriție. El s-a angajat să muncească pentru ■ sporirea producției animale în gospodăria unde va fi repartizat.în cuvîntul său, ing. Aretina 
Teodoriu, de la Agroexport, a spus : Ca inginer agronom dorésc să lucrez nemijlocit în agricultură și sînt hotărîtă să nu precupețesc hici^un efort pentru traducerea în viață a politicii partidului și guvernului de dezvoltare continuă a agriculturii noastre. în cadrul gospodăriei colective unde voi fi repartizata, voi lUpta să obțin printre cele mai mari producții de grîu și porumb din raionul respectiv.Referindu-se la munca desfășurată în Urină cu o lună la o gospodărie colectivă tînără, ing. Zaharia 
Columb, de la Ministerul Industriei Alimentare, a spus printre altele j Temerea mea că lipsa de experiență practică îmi va crea greutăți a dispărut de îndată ce m-am întîlnit cu colectiviștii care m-au înconjurat cu dragoste, m-au sprijinit în muncă. Am fost primit bine și cu multă căldură, m-am simțit emoționat cînd tovarășii din consiliul de conducere mi-au propus să rămîn în gospodărie. Și le-am promis că în orice caz mă voi întoarce alături de colectiviști. Nu am uitat .cuvîntul dat și am hotărît, atît eu cît și soția mea, câre este inginer agronom, să lucrăm direct'pe ogoare.Luînd cuvîntul, ing. Victor Bratu, din Ministerul .Agriculturii; a spus printre altele : Odată cu terminarea colectivizării agriculturii am pășit ferm spre o agricultură care nu se mulțumește cu producții mici. Inginerul agronom, educat de partidul nostru, are un rol hotărîtor. în lupta pentru obținerea unor producții agricole tot mai mari, pentru îndrumarea țărănimii colectiviste în cunoașterea și aplicarea regulilor agrozootehnice. Plecăm în agricultură hotărîți să arătăm că inginerii agronomi sînt bine pregătiți, că prezenta lor se va face simțită prin ■ producțiile agricole mari pe care le vor obține gospodăriile colective.Am lucrat mai mulți ani într-o gospodărie colectivă — a ărătat în cuvîntul său Nistor Dănciulescu, medic veterinar la Ministerul Agriculturii. Timpul petrecut aici a reprezentat o perioadă de muncă intensă dar și de satisfacții. Am trăit alături de colectiviști bucuriile primelor succese, mulțumirea că viața lor
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„Zborul șoimuluis/

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Alexandru Moghioroș.Țin să vă spun cu toată sinceritatea — a arătat vorbitorul — că cu- vîntările rostite aici de cei 24 tovarăși și tovarășe ne-au emoționat. De ce ? Pentru felul cald, hotărît în care ei și-au manifestat dorința de a pleca în marea bătălie care așteaptă anul acesta țărănimea noastră muncitoare, pe specialiștii^ noștri care lucrează în agricultură, în vederea înfăptuirii obiectivelor mărețe stabilite de Congresul al III-lea al partidului nostru.Subliniind că sarcina terminării colectivizării agriculturii, traâată de Congres, a fost îndeplinită înainte de termen, vorbitorul a arătat că organizarea, conducerea marii gospodării socialiste nu se pot concepe ddcît pe baze științifice, pe baza metodelor celor mai avansate, pe baza experienței înaintate a altor țări socialiste, în primul rînd a Uniunii Sovietice, pe baza experiențe] celor care realizează cea mai înaltă producție pe unitatea de suprafață și cu preț de cost scăzut. Multe din gospodăriile noastre colective au obținut rezultate excepțional de frumoase. Noi avem gospodării care au atins și unele chiar au depășit obiectivele stabilite de partidul nostru atît în ce privește producția de grîu și porumb la hectar cît și în ce privește producția animală; dar numărul acestora este încă mic.Milioanele de gospodării țărănești sînt acum unite într-o mare familie socialistă. Avem o armată de specialiști. O mare parte din aceștia dispun de o experiență practică apreciabilă. Agronomii noștri sînt oameni bine pregătiți, își ridică an de an calificarea, își însușesc cuceririle științei și tehnicii avansate.In anii colectivizării — a spus în continuare tovarășul Moghioroș — în țara noastră a avut loc un proces permanent de creștere a producției agricole ; teoria că în perioadă de colectivizare este inevitabilă scăderea producției agricole vegetale și a? nimale a fost dezmințită de viață. La noi producția medie la hectar nu a scăzut, ci a crescut ; numărul vitelor nu a scăzut, ci a crescut ; a crescut și productivitatea lor.Anul pornim țări de minării varășii dv.. au au exprimat gîndurile și dorințele dv. La ora actuală în toată țara majoritatea covîrșitoare a inginerilor și specialiștilor noștri au luat aceeași poziție pe care ați luat-o și dv. aici. In campania de primăvară care ne așteaptă, vom porni la muncă mult mai pregătiți, mâi înar- mâți ca orieînd. Cu 11.000 ingineri, care vor ocupa posturi de comandă în lupta pentru sporirea producției agricole, nu vor exista piedici, greutăți care să nu poată fi învinse. Este bine să știți că ne așteaptă o muncă încordată, în special pe toți cei care merg în gospodăriile colective și gospodăriile agricole de stat. De ce ? Pentru că anul acesta primăvara a venit mai tîrziu. Avem de făcut arături de primăvară pe o suprafață de peste 2.400.000 ha. Avem de însămînțat 6 milioane ha. Partidul nostru încredințează agronomilor, zodtehnicienilor, medicilor veterinari, mecanizatorilor marea sarcină de a organiza procesul de produc

zatorică a gospodăriilor. Cu toții ne-ahl dat seama cît de necesară este acolo, la locul de producție, prezența noastră, a inginerilor. Aș vrea să vă dau un exemplu. Am fost repartizată în raionul Făgăraș, unde am ajutat la întocmirea planurilor de producție a trei gospodării nou înființate. La fiecare gospodărie colectiviștii m-au rugat să rămîn în mijlocul lor. M-am hotărît să mă întorc, să ajut cu toată dragostea munca colectiviștilor. Acesta este răspunsul meu la chemarea partidului de a lucra direct în producție. Urmînd la cuvînt, ing. Ion Tablan, de la Institutul de cercetări chimice al Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, a arătaț că, împreună cu o serie de chîmiști, a realizat felurite sortimente de îngrășăminte necesare sporirii producției la hectar, îmi dati însă seama — a spus él — că noi, specialiștii în agricultură, sintern mai de folos dacă vom lucra nemijlocit acolo Unde se obțin recoltele. Răspund din toată inima chemării partidului.Ca și dv. toți — a spus ing. Ștefan Gavriloiu, de la Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini — am fost acum mai bine de o lună în regiunea Suceava unde am sprijinit activitatea de • început a unei gospodării nou înființate. Toată atenția colectiviștilor era îndreptată spre inginerul agronom. Gospodăriile colective au însă nevoie în continuare de sprijinul permanent al specialistului în agricultură, de cunoștințele și indicațiile lui. La fața locului mi-am dat seama mai bine cît de necesari sînt inginerii agronomi gospodăriilor colective. Iată de ce eu și alți colegi ai mei am hotărît să plecăm în mijlocul colectiviștilor, să-i ajutăm direct, în așa fel, îr.cît să putem spune cu satisfacție că în recoltele tot mai bogate pe care le vor obține este și o parte din munca noastră.în cuvîntul său, ing. Ion Popes
cu, dé la Ministerul Agriculturii, a arătat : Sîntem hotărîți să mergem în gospodăriile colective și să le sprijinim astfel îhcît din primul an după încheierea colectivizării agriculturii, producția agricolă să sporească. în agricultură sînt mari rezerve pentru creșterea producției agricole. Prin activitatea noastră putem contribui la valorificarea a- cestor rezerve.A luat apoi cuvîntul ing. Doina devine tot mai îmbelșugată. Sînt fe- 
Roman de la' catedra'de științe agri- ' " ” * “cole a Institutului pedagogic de 3 ani. în acest moment de o deosebită însemnătate pentru agricultura noastră — a spus vorbitoarea — vreau să particip activ la consolidarea economică a gospodăriilor colective, contribuind prin aceasta la îmbinarea mai strînsă a pregătirii teoretice cu activitatea practică. în gospodăria agricolă colectivă unde voi merge, voi depune toate eforturile pentru aplicarea agrotehnicii înaintate, pentru obținerea unor producții mari., Fac parte din generația inginerilor agronomi care au absolvit facultatea în anii regimului democrat- popular și sînt conștient că, dacă n-ar fi fost regimul nostru, n-aș fi putut să devin inginer agronom, a spus ing. Liviu Moldovan de la Ministerul Agriculturii. Menirea noastră este de a munci pe ogoare, de a sprijini gospodăriile colective în obținerea de producții mari la hectar, contribuind astfel la continua creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii.Luînd în continuare cüvîntul, ing. 
Ion BerCeanu, de la Ministerul A- griculturii, și-a exprimat bucuria ' că vă ăvea prilejul Să luçrezéjîhtr-b-'._______ __ Â._ ... , ..gospodărie colectivă. Noi, agrono- că recoltele pe care le vom’obține de a produce o cantitate cît mai mii, am învățat această meserie mu vor arăta cel mai bine' și de dată' mare de produse agroalimentare pentru a lucra în birouri. Cea mai aceasta dragostea cu care răspun- pentru aprovizionarea populației, mare satisfacție ,a mea va fi atunci dem acum, cînd partidul ne cheamă pentru a pune materii prime la dis-rèm ca, însușindu-vă bine toate problemele agriculturii noastre, condu- cînd bine, să contribuiți la ridicarea producției agricole în toate ramurile la nivelul țărilor celor mai avansate. Avem pentru aceasta baza materială. Crește mereu numărul mașinilor agricole. Muncitorii de la uzinele de tractoare și de la alte uzine lucrează pentru a da un tractor mai puternic decît pîhă acum. An de an Vor crește cantitățile de îngrășăminte chimice complexe. Partidul nostru a luat o serie de măsuri pentru a ridica și sectorul zootehnic. Acum, cînd dv. veți munci în gospodăriile colective, aplicarea tuturor acestor măsuri va fi în mîi- nile unor gospodari pricepuți, calificați. Vreau să vă transmit în numele C.C. al partidului și personal în numele tovarășului Gh. Gheorghiu- Dej, urări de sănătate, putere de muncă și succes în nobila dv. misiune. (Aplauze îndelungi, urale).

★In încheierea adunării a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu care a spus :Sînteți aici membri și nemembri de partid. Desigur că datoria comunistului este să răspundă la chemarea partidului, să meargă unde este trimis de partid. Comitetul Central al partidului nostru vă consideră pe toți, chiar pe cei fără de partid, ca soldați ai partidului. Apreciem pe fiecare după munca sa, după rezultatele obținute. Fiecare să muncească cu toată conștiința, cu toată forța sa, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru binele patriei noastre socialiste. (Aplauze puter
nice, îndelungate).Adunarea a luat atmosferă de mare aplauzele puternice s-a hotărît trimiterea grame adresate C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Asistența, în picioare, a ovaționat îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, pentru noi succese în înfăptuirea politicii partidului de dezvol
tare a agriculturii, de ridicare conti
nuă a bunăstării oamenilor muncii

acesta este primul an cînd la o campanie de însămîn- primăvară în condițiile ter- colectivizării. Eu cred că to- care au vorbit aici în fața vorbit cu asentimentul dv.,ricit că, împreună cu soția mea, care este inginer zootehnic, ne vom întoarce în mijlocul colectiviștilor.Locul firesc al inginerului agronom este pe ogoare, a spus ing. Dumitrii Frăsie, din Ministerul Agriculturii. Gospodăriile colective nou înființate trebuie îndrumate -în procesul muncii pentru a obține de la bun început recolte mari. Răspund cu entuziasm chemării partidului nostru iubit și. sînt ferm convins că, împreună cu colectiviștii gospodăriei în care voi fi repartizat, he vom a- chita cu cinste de sarcinile de răspundere ce revin astăzi tuturor oamenilor muncii din agricultură.Lucrez la Sfatul popular al Capitalei, la amenajarea spațiilor verzi ale orașului — a arătat ing. Grigore 
Atanasiu. Este o meserie frumoasă. Insă la ora actuală important este ca și eu să aduc o contribuție la înflorirea agriculturii colectivizate. Adunarea de astă seară îmi aduce aminte de o adunare de acum 14 ție agricolă pe întreaga gospodărie, ani cînd, student fiind la facultatea organizarea pornind de la brigăzi, de agronomie, am răspuns, alături vă cerem, tovarăși, ca toată , capa- de colegii mei, la chemarea de a lu-' citatea. voastră, toate Cunoștințele și era pe șantierul de la Salvă -Vișeu. puterea voastră de . muncă să le pu- Ne-am propus să lăsăm ca faptele' neți în slujba cauzei mari a ridică- să vorbească despre nöl la întoarce- • rii agriculturii noastre socialiste, a rea de pe șantier. Și au vorbit. Cred îndeplinirii sarcinii trasate de partid

cînd roadele muncii mele se vor ve- să muncim alături de colectiviști. poziția industriei socialiste. Vă ce
des în acelea ale colectiviștilor^' ' • ------ u.natunci cînd hambarele gospodăriei unde voi lucra Vor fi pline cu grîu și porumb.■ Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști a adresat un apel călduros inginerilor agronomi de a pleca să lucreze în gospodării colective, de a fi în fruntea luptei pentru obținerea unor recolte tot mai mari — a- arătat’ ing. Emil 
Lemnar«, de la Ministerul Agriculturii. Exprimîndu-mi hotărîrea de a pleca să lucrez în agricultură, ca inginer hortiviticol, sînt convins că voi putea să aplic mai bine în practică cunoștințele dobîndite în anii de facultate, sa aduc o contribuție mai rpare la creșterea producției de legume și fructe.Faptul că mergem să traducem în viață ceea ce am învățat, să participăm direct la procesul producției agricole, bucură pe fiecare dintre agronomii care se află aici — a spus ing. Haralamb Popescu, de la întreprinderea horticolă „1 Mai“. Chemarea ca fiecare agronom să-și arate vrednicia, lucrînd nemijlocit în gospodăriile colective, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să trecem direct în prima linie, pe frontul pîinii, al cărnii și al laptelui, al fructelor și al legumelor, să contribuim astfel nemijlocit la creșterea bunăstării poporului.A urcat apoi la tribună ing. 
loan Teotloreseu, de la AGROSEM. M-am hotărît să lucrez într-o gospodărie colectivă ca specialist în legumicultura — a spus el. Aș dori să lucrez într-o regiune unde legumicultura este mai puțin dezvoltată și mă angajez să muncesc în așa fel îneît gospodăria unde voi fi repartizat să devină fruntașă.Medicul veterinar H. Răducă- 
nescu, de la Facultatea de medicină veterinară, după ce a subliniat sarcinile importante trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. în domeniul sporirii șeptelului și creșterii producției animale, a arătat contribuția pe care trebuie s-o aducă medicii veterinari la combaterea bolilor infecto-contagioase, parazi-

Ing. Ion Marin, de la S.M.T. Cio- rogîrla, după ce a arătat că gospodăria agricolă colectivă este adevăratul laborator al inginerului agronom, a spus : La locul de producție, pe ogoare trebuie să fie specialistul care să îndrume, să sprijine îndeaproape munca colectiviștilor. Acesta este rolul nostru : să smulgem pă- mîntului roade cît mai bogate.Am lucrat o vreme nemijlocit pe teren, în agricultură, iar de un an și jumătate lucrez ca asistent la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu” din București, a spus ing. Ion Opres- 
cu. Consider că este necesar să plecăm pentru a lucra în gospodăriile colective, pentru a contribui la dezvoltarea multilaterală a agriculturii. Acolo unde voi lucra, voi sprijini pe colectiviști cu toată capacitatea mea pentru obținerea de producții mari.A luat apoi cuvîntul ing. Ion Bo- 
locan de la Centrocoop, care a spus printre altele : Sînt conștient de necesitatea unei îndrumări tehnice de specialitate, de zi cu zi, a noilor gospodării înființate pe tot întinsul țării. Chem la întrecere pe toți inginerii agronomi plecați în agricultură din cadrul Centrocoop, ca în unitățile agricole socialiste unde vom lucra să contribuim la terminarea cît mai grabnică a campaniei de însămînțări din această primăvară.Sînt unul dintre absolvenții primelor serii ale facultății de Zootehnie, creată în anii puterii populare, a arătat inginerul Ion Nițescu. în ultimii ani am lucrat în cadrul Direcției producției animale din Ministerul Agriculturii. Mergînd pe teren, în numeroase gospodării colective, mi-am dat seama că a- colo noi putem contribui la rezolvarea multor probleme, că prin crearea fermelor mari de animale în G.A.C. ne putem pune mai bine în valoare cunoștințele dobîndite. Sînt convins că inginerii agronomi și zootehnicienii vot răspunde cu dragă 
Inimă chemării partidului de a 
merge să lucreze în agricultură.

sfîrșit într-o entuziasm. In ale asistenței Unei tele-
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Volumul „Zborul șoimului“ de 
Marin Mihalache (Editura tine
retului, ed. Il-a) dă cititorului 
prilejul de a cunoaște viața 
unuia dintre eroii poporului nos
tru, educați de partidul comunist 
în fâcut luptelor de clasă duse 
împotriva orîrtduirii capitaliste, 
pentru o viață fericită.

Cartea înfățișează biografia lui 
Constantin Godeanu, al șaselea 
copil al unei familii de ță
rani săraci din Pietroasa Buzău
lui. Sărăcia îl obligă să plece 
de la o vîrstă fragedă la Bucu
rești pentru a-și cîștiga exis-
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Noi unități do deservire a populației la Brăila. Stingă : un interior al oficiului P.T.T. 
nou magazin de textile.

Expuneri ale cadrelor 
de partid și de statTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). Un mare număr de activiști de partid și de stat din regiunea Banat merg în mod regulat în întreprinderi și în satele regiunii pentru a ține expuneri în fața oamenilor muncii despre probleme actuale ale politicii partidului nostru și ale situației internaționale. în acest an au fost ținute sute de asemenea expuneri. Printre expunerile din ultima vreme se numără acelea despre progresul tehnic, consolidarea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective. în legătură cu problemele internaționale s-a vorbit despre coexistența pașnică — pivot al politicii externe a statelor socialiste, însemnătatea înfăptuirii dezarmării generale și totale, situația Algeria, mișcarea de eliberare țională a popoarelor din AfricaTov. Toma Adam, secretar almitetului raional de partid Orșova, a făcut recent o expunere în fața secretarilor organizațiilor de bază cu privire la sarcinile organizațiilor de partid în domeniul informării politice a oamenilor muncii

din na- ș.a. Co-

de partid, a prezentat o informare 
despre felul cum biroul regional de 
partid și-a desfășurat activitatea de 
la conferința regională de partid și 
pînă în prezent. S-au prezentat, de 
asemenea, două referate: unul privind îndeplinirea indicilor de plan 
în unitățile economice anul trecut 
.și pe primele două luni din acest 
an și altul privind munca politică 
și organizatorică desfășurată in ul
timele luni pentru încheierea proce
sului de colectivizare a agriculturii 
regiunii și întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colecti
ve. Odată cu referatele au fost dis
cutate și unele măsuri de îmbu
nătățire continuă a activității de 
partid în industrie și agricultură.

Instruirea secretarilor 
organizațiilor de bază 

din gospodăriile colective

>-•

U
»

iDreapta : un
(Foto: ft. Costin)

vind organizarea și retribuirea muncii în gospodăria colectivă, unele reguli agrotehnice ce trebuie aplicate în campania însămînțărilor de primăvară și despre importanța dezvoltării sectorului zootehnic.
Pregătirea convorbirilor

recapitulative
în învățămîntul de partid

în vitrinele librăriilor

Activitatea economică 
în discuția comitetulu' 

regional de partid
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). De 

curînă a avut loc o plenară a Co
mitetului regional P.M.R. Oltenia. Cu 
acest prilej, tov. Constantin Dragan, 
prim-secretar al comitetului regional

BOTOȘANI (coresp. „Scînteii“)-. In vederea îmbunătățirii muncii ‘de partid în gospodăriile colective, comitetul raional de partid Botoșani a organizat timp de 2 zile un instructaj la care au participat toți secretarii organizațiilor de bază din gospodăriile colective. Cu acest prilej, secretari ai comitetului raional de partid au vorbit despre sarcinile ce stau în fața organizațiilor de bază, în perioada actuală, în domeniul consolidării economico-organizatorice a G.A.C. Un accent deosebit s-â pus pe îmbunătățirea muncii cu activul fără de partid și primirea de noi membri și candidați de partid din rîndul celor mai buni colectiviști, agricultură
O» O------------

RM. VILCEA (coresp. „Scînteii"). Așa cum este prevăzut în planul de măsuri adoptat de Comitetul raional P.M.R. Rm. Vîlcea, la cabinetul raional de partid a avut loc de cu- rînd pregătirea propagandiștilor în legătură cu temele ce se vor discuta la convorbirile recapitulative.Cabinetul raional de partid a alcătuit trei colective formate din activiști de partid și de stat cu o bună pregătire politică și ideologică. Ei s-au deplasat în comune unde dau consultații cursanților. Au avut loc consultații cu privire la organizarea muncii în gospodăria colectivă, la formele de retribuire a muncii pentru 'sporirea cointeresării materiale a colectiviștilor ș.a.

tența. Intră ca ucenic la Ate- 
î; .tiarele CE.R. Grivița, la pu- 

' ’țin timp după luptele muncitori
lor ceferiști- din-februarie 1933.

Atelierele Grivița reprezentau 
o .adevărată școală, d conștiinței 
revoluționare. Aici s-a format și 

’ ,s-ar călit și tînărul pcenic Cons
tantin Godeanu. EL participă, cu 
toată însUftețirăd la acțiunile or
ganizate și conduse de partid.

După insurecția armată de la 
23 August 1944, Constantin Go
deanu, abia eliberat din lagăr, 
ia. parte la educarea și organi
zarea tineretului din fabrici. 
Animat-de un fierbinte patrio
tism, el cere să fie trimis volun
tar pe frontul antihitlerist. După 
ce a luptat într-o serie de bă- > 
tălii victorioase în Cehoslova- , 
cia, tînărul comunist în vîrstă de \ 

i ani cade eroic în munții ] 
Tatra, făcîndu-și datoria pînă în ■ 
ultima clipă a vieții sale. [

Autorul cărții a reușit Să redea J 
în imagini vii figura comunista- ] 
lui, să reliefeze înaltele trăsături , 

,’ morale ale acestuia, exemplul 
său de slujire neabătută a ' 
poporului. „Zborul șoimului“ ] 

' oferă astfel tineretului o lectură ? 
■ atrăgătoare și educativă. ;■

MARIN GRIGORE !’

cia, il 
? 26 de

Pe urmele materialelor publicate

Pasiunea literaturizării“H

Comentînd evenimentele
zilei

Apoi, Specialiști din au făcut expuneri pri-
Se extinde rețeaua sanitaraîn acest an este prevăzută în funcțiune a policlinicilor Titu și Lehliu și terminareatrucției policlinicii din Giurgiu. Parcul de autosanitare va crește și el cu 15 mașini. (Agerpres)

In regiunea București au fost înființate în ultimele luni 39 de noi circumscripții sanitare rurale. Pentru îmbunătățirea continuă a asistenței medico-sanitare a colectiviștilor, unitățile spitalicești, sanatoriale, circumscripțiile sanitare e- xistente au fost înzestrate cu mobilier și aparatură modernă. De asemenea, transportul bolnavilor în cazuri de urgență este asigurat prin numeroase autosanitare.
------ OqO------

Expunere științificăTIMIȘOARA (coresp.— Ieri după-amiază, la Casa prieteniei romîno-sovietice din Timișoara a avut loc o interesantă expunere intitulată : „Călătorie printre banchize cu spărgătorul de gheață atomic „V. I. Lenin“, ținută de profesorul Vasile Ghibedea, de la Institutul Pédagogie de 3 ani din Timișoara.

„Scînteii").

darea de la cons-

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Recent, agitatorul Alexandru Turci- 
tu de la S.M.T. Sibioara i-a adunat 
pe tractoriștii din brigada sa pen
tru a citi împreună cuvîntarea mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. rostită la conferința celor 
18 state de la Geneva, precum și cu
vîntarea ministrului de Externe al 
R. P. Romîne la tratativele de de
zarmare de la Geneva. Cu ticest 
prilej s-au discutat și alte proble
me : despre victoria repurtată de 
poporul algerian, despre amploarea 
mișcării revendicative a oamenilor 
muncii din America Latină, etc. Ci
tirea în colectiv a unor articole din 
presă constituie una din formele 
operative de informare politică a 
oamenilor muncii asupra situației 
internaționale.

In „Scînteia” din 2 martie a.c. a fost publicată o notă critică cu privire la comentariul vorbit al unor filme documentare și jurnale de actualități, : folosindu-se, ’ca exemplificare, ' comentariul documentarului „Ritm și construcție”.Ca răspuns, studioul cinematografic „Alexandru Sahia” ne scrie, între altele, că filmul „Ritm și construcție” a constituit obiectul unei discuții în cadrul cercului de creație al studioului. „Discuțiile-ț- se spune în adresa de răspuns— au confirmat, prin caracterul lor critic, justețea celor exprimate de ziar, faptul că un film, altfel bun, poate deveni nepopular datorită jirețiozității formulărilor din comentariu — și au mobilizat pe creatorii din studio pentru a duce lupta împotriva stilului pompos, pentru simplitate și adevărat caracter literar în comentariile filmelor noastre.Studioul a lUat, de asemenea, măsura atragerii unui cerc mai larg de scriitori care să lucreze pentru filmele noastre.Menționăm că' asemenea articole — rare încă în presa noastră — menite să consemneze nu numai succesele noastre, ci și unele scăderi ale filmelor, ne sînt de cel mai mare folos, și de aceea le salutăm cu bucurie".
1

• O------
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■FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Palatul R.P.R. — Sala mică): 
RECITAL DE PIAN DAT DE MARIEL
LA RĂDULESCU — (orele 20).

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : SEARA DE BALET 
(Simfonia fantastică, Vals, Bolero șl 
Scheherazada) — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — (orele
19.30) .

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“
Magheru) : CTOCIRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (o- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : SFINTA IOANA — (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76): 
CRED ÎN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA — 
(orele 20).

SPECTACOL EXTRAORDINAR PRE
ZENTAT DE „ANSAMBLUL NAȚIO
NAL DIN SENEGAL" (Sala Sporturilor 
Floreasca) — (orele 20).

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

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

DOCUMENTARELE : N. S.
șl DIN NOU SPRE STELE rulează la 
cinematograful N. Bălcescu (16;
20.30) . BĂTĂLIE IN MARȘ
Serii : ~ ' - ■ ■ - •
ria 380 — orele 18,30). PUȘTIUL : Patria 
(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 în continuare de 
la orele 9,50 pînă la orele 21). PROFE
SIUNEA DOAMNEI WARREN : Repu
blica (8,30 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.45;
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
CINTECUL ÎNTRERUPT : V. Roaită (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahia 
(10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). ARME ȘI PO
RUMBEI : Magheeu (10,15; 12; 15; 17; 19; 
21), Moșilor (15; 17; 19; 21). IN NOAPTEA 
DE AJUN : V. Alecsandri (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare (16; 
18; 20) ARTISTUL rulează la cinemato
graful I. C. Frlmu (10; 11,45; 13,30; 15,15; 
17; 1»; îl). CASA SURPRIZELOR : Elena 
Pavai (10; 11,30; 13; 13; 17; 10; 11), Gh,

(Sala

„c.
174) ; CON- 
(orele 20).
SEARĂ LA

IIRUȘCIOV
18,15; 

— ambele 
Sala Palatului R.P. Romîne (se-

Doja (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21), MOARTEA IN ȘA: Lumina 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; .17; 19;' 20,45). IVAN 
CEL GROAZNIC — ambele serii : Cen
tral (10,15; 13,30; 16,45; 20). DE SIMBĂTA 
PÎNĂ LUNI: Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ARIPI PUTERNICE — O VOCE IN 
COSMOS — REGELE ANIMALELOR : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă là orele 21).% FII FERI
CITA, ANI I: 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 MINDRÄ: 
1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). TOT AURUL 
DIN LUME : 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21), 
Donca Simo (15; 17; 19; 21). PRIMĂ
VARA FETELOR : Grivița (16; 18,15;
20.30) . ROSITA : C-tin David (15; 17; 19;
21), Drumul Serii (15; 17; 19; 21). PRO
CESUL MAIMUȚELOR : Unirea (11; 
15,30; 18; 20,30), Flacăra (15;30; 18; 20,30). 
PACE NOULUI VENIT rulează la cine
matograful ■ Ț. Vladimirescu (16; 18; 20). 
SECERIȘUL VERDE : Munca (16; 18,15; 
20,30). VALS PENTRU UN MILION — 
cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30). 
CAVALERII TEUTONI — ambele serii : 
Arta (16,15; 19,30). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU TINERET : 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21). PERLE NEGRE : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), 8 Mal (15; 17; 19;
21). UMBRE ALBE — cinemascop : 
M. Eminescu (15; 17; 19; 21). IN NOAP
TEA SPRE 13 — Ilie Pintilie (16; 18; 20). 
AUSTERLITZ — ambele serii — cine
mascop : Floreasca (15,45; 19,15), G. Coș- 
buc (9; 12; 17; 20,15). GARDIANUL : Li
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- 
vla (15; 17; 19; 21). O INTIMPLARE EX
TRAORDINARĂ ambele serii : Olga 
Banele (16; 19,15). DRAGOSTEA- LUI 
ALIOȘA rulează la cinematograful Au
rel Vlalcu (15; 17; 19; 21). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT rulează la cine
matograful B. Dclavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE :' Orele 16,00 — EMISI
UNE PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejur
nalul săptămînii. Masa rotundă pe 
tema : „Cooperări între întreprinderi“. 
Inovații și inovatori. Din activitatea 
cultural.artistică a clubului „Monetă- 
riei Statului“. Din creația literară a 
cenaclului „Vladimir Maiakovski“ a 
Uzinelor de tractoare din Brașov. Tineri 
soliști de muzică ușoară. Cîntă o for
mație instrumentală condusă de Paul 
Ghențer. Soliști : Livia Brătulescu, 
Anca Agemolu, Blță Rădulescu șl Nlțu 
Zlsu. 18,00 - EMISIUNEA PENTRU
SATE. Din cuprins : Cronica sătească. 
Tribuna experienței înaintate : „In a- 
cest an gospodăria noastră colectivă va

ajunge la un fond de bază de zece mi
lioane lei“, de Vlorel Ulbaru, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele gospodă. 
riei agricole colective din comuna Le- 
nauheim, regiunea Banat. Pentru a fl 
în rîndul gospodăriilor colective frun
tașe. Răspundem telespectatorilor ! Pro
ductivitatea muncii în agricultura so
cialistă Cărți noi. Muzică populară ro- 
mînească interpretată de o formație in
strumentală condusă de Ionel Budl- 
șteanu, artist emerit. Soliști : Maria Lă- 
tărețu, Angela Moldovan, artistă eme
rită, Vlad Dionisie, Fănică Luca, artist 
emerit, Nicolae Băluță șl Grigore Kia- 
zim.

RADIO, miercuri 4 aprilie • Frag
mente din opera „Pescuitorii de perle" 
de Blzet — orele 9,00 — 1 • Teatru la 
microfon : „Ziariștii" de Al. Mirodan
— orele 10,08 — I o Muzică populară 
romînească — orele 12,00 — I • Pro
gram de cîntece, la cererea ascultăto
rilor — orele 13,05 — I • Din cîntecele 
și dansurile popoarelor — orele 13,25 — 
II o Muzică din opere cerută de ascul
tători — orele 14,30 — II • Concert sim
fonic popular — orele 15,10 — I • Pa
gini orchestrale din muzica ușoară — 
orele 15,40 — II • Vorbește Moscova — 
orele 16,15 — lo Cîntece marinăre'ti
— orele 16 30 — II • rjuzicä vocală ! / 
compozitori romîni — orele 16,45 — I o 
Muzică ușoară la diferite instrumente
— orele 17,15 — I o Săntămîna muzicii 
maghiare — orele 18,30 — II • Jurna
lul satelor -- orele 19,00 — Io Moment 
poetic : din poezia maghiară contempo
rană — orele 19,30 — II e Arii din o- 
pere și operete — orele 19,40 — Io Mu
zică ușoară din țări socialiste — orele 
20,00 — II » Din viața de concert a Ca
pitalei — orele 20,40 — I o Muzică co
rală -— orele 20,40 — II • Satira și umo
rul — orele 21,15 — I o Recitalul bari
tonului sovietic Evgheni Klbkalo - o- 
rele 21,15 — II a Canțonete interpretate 
de Beniamino Gigli — orele 22,45 — II 
• Concert de noapte — orele 23,15 — I.

.fi o
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CZùm va fi

Timpul probabil pentru zilele de 5, Ö 
și 7 aprilie . Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil, "temporar 
noros în nordul și vestul țării unde 
vor cădea ploi locale. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere u- 
soară. Minimele vor fi cuprinse între 
0 și plus 10 grade, iar màximèle între 
plus 10 șl plus 20 de grade.
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Fabrica de produse lactate din Reșița. Se îmbuteliaza laptele.
--------- o«o---------

TEIÆOItAM® EXIEBNE

în S.U.A. a fost creat un Comitet de luptă
în apărarea partidului comunistNEW YORK 3 (Agerpres). — în Statele Unite a, luat ființă Comitetul de luptă în apărarea conducătorilor Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hali și Benjamin Davis, și a dreptului partidului comunist de a participa la viața politică a țării. Din conducerea acestui coiiii- tet .fac parte Elisabeth Gurley

Flynn, James Tormey și Cyril Philip.Comitetul intenționează să înceapă o vastă campanie de lămurire, să organizeze acțiuni de protest și să'strîngă fonduri în apărarea Partidului Comunist din S.U.A. și a diferitelor persoane victime ale legii McCarran..
PRIMUL CONGRES AL FRONTULUI NATIONAL DE ELIBERARE

DIN VIETNAMUL DE SUDSAIGON 3 (Agerpres). — După cum anunță agenția de presă „Eliberarea“, zilele trecute a avut loc primul Congres al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. ' . :La Congres au luat parte reprezentanți ai diverselor organizații membre ale Frontului printre care Partidul radical socialist din Vietnamul de sud, Partidul liber-demo- crat, Partidul popular revoluționar, Asociația oamenilor muncii care

luptă pentru eliberarea Vietnamului de sud, precum și organizații ale țăranilor, femeilor, tineretului, studenților, ziariștilor, activiști în domeniul culturii și artei, luptători pentru eliberarea Vietnamului de sud. Congresul a adoptât programul politic, a trasat linia politică și a ales Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare. Congresul a aprobat de asemenea declarația Comitetului Central provizoriu din 19 ianuarie 1962.

Înapoierea delegației de activiști ai p.m.r.
CARE A VIZITAT UNIUNEA SOVIETICĂMarți dimineață s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Romîn, condusă de tov. Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., care a făcut o vizită în Uniunea Sovietică pentru a studia experiența organizațiilor P.C.U.S.La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întâmpinată de tov. Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar ăl C.C. al P.M.R., de membri ai C.C. al P.M.R. și activiști de partid.Au fost de față I. K. .Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Ministru! Afacerilor Externe a! R» P. Romîne 

s-a întors de la GenevaMarți seara s-a înapoiat în Capitală Cotneliu .Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, conducătorul delegației R. P. Romîne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Voi- nea Marinescu și Aurel Vijoli :— miniștri, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și alte. persoane oficiale. .A fost de față Emile Bisang, ministrul Elveției la București.(Agerpres)
-------------- O® O---------------

Campionatele internaționale de gimnastică 
ale R. P. Romîne

Vineri, sîmbătă și duminică in sala 
sporturilor de la Floreasca se vor des
fășura întrecerile celei de-a V-a ediții 
a campionatelor internationale de gim
nastică ale R. P. Romîne. Campionatele, 
care constituie, un important criteriu de 
verificare înaintea „mondialelor* de la 
Plaga, reunesc gimnaști și gimnaste din 
8 țări eiifopene': Ü.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. S. CdhosloVacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Suedia, R. P. Ungară și R. P. 
Romină. Printre participant! se află o se
rie de sportivi cu renume international. 
Valerii Kèrdemeilidè, campion al Arma

tei Sovietice, Tamara Ivanova, campioană 
a asociației Lokomotiv (U.R.S.S.), cam
pioana orașului Moscova, Ludmila Petu
hova, campionul cehoslovac, Pavel Gai- 
dos. Din echipa noastră vor face parte 
printre alții F. Orendi, Sonia Iovan, Emi
lia Lită, Uta Poreceanu și Anastasia Zîm- 
breșteanu.

In prima zi — vineri — sțnt progra
mate exercițiile impuse, sîmbătă au loc 
exercițiile liber alese, iar duminică dimi
neața și după-amiază se va desfășura 
concursul primilor 6 clasați pe aparate.

A.

I BT cifteva ringuri
In continuarea turneului pe care-1 în

treprinde în tara noastră, echipa selecțio
nată de lupte clasice a Suediei a întîlnit 
marți seara la Constanta echipa secundă 
a R. P. Romîne. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 4—4. La cate
goria muscă Szabad (R. P. Romînă) a dis
pus prin tuș de Karlsson, iar la categoria 
grea Svensson (Suedia) a ciștigat prin 
tuș in fata lui N. Payel. Intîlnirile de la 
celelalte 6 categorii S-au terminat la e- 
galitate.

Joi la Galați echipa suedeză va susți
ne a treia întîlnire a turneului.

★

Astăzi de la ora 18 în sala Giulești va 
avea loc meciul restant de baschet dintre 
echipele feminine Rapid și I.T.B., contînd 
pentru campionatul republican.

★

Renumitul halterofil sovietic Iuri Vla
sov a stabilit la Moscova un nou re
cord mondial la stilul impins, ridicînd o 
greutate de 186 kg. Vechiul record mon
dial, care aparținea din anul 1955 ame
ricanului Paul Anderson, era de 185,5 kg. 
După cum se știe Iuri Vlasov, campion 
olimpic și mondial, deține totodată re
cordul lumii la trei stiluri cu fenomenala 
performantă de 550 kg, precum și recor
durile mondiale là „smuls"- 162,5 kg și 
„aruncat" — 210,5 kg.

■À

La 25 aprilie va începe la Havana ma
rele turneu international de șah organi
zat iri memoria genialului șahisi ciiban 
Jose Râul Capablanca, fost campion al 
lumii. Din partea U.R.S.S., la acest turneu 
vor participa marii maeștri Boris Spasski, 
Vasili Smîslov și Alexandr Kotov.

★

Cei mâi buni cicliști din U.R.S.S. se 
pregătesc pentru a participa la ediția ju
biliară a „Cursei Păcii" Berlin-Praga- 
Varșovia. In lotul de 20 de alergători se 
află Iuri Melihov, cîștigătorul de anul 
trecut al „Cursei Păcii", campionul olim
pic, Viktor Kapitonov, Anatoli Cerepo-

viei, Alexei Petrov, Găinari Saidhujin, 
Stanislav Moskvin, Evgheni Klèvtov, pre
cum și tinerii rutieri Rasatki, Moiseev 
Abdalov și alții. Selecția definitivă a 
echipei va fi făcută la jumătatea lunii 
aprilie după desfășurarea celor 4 curse 
de control, dintre care una contra-crono- 
metrului.

★
In cadrul „Cupei Dayis", echipa de te

nis a Indiei a învins cu scorul' de 5-0' 
echipa Pakistanului, calificîndu-se pentru 
turul următor al competiției.

*
în turneul internațional de șah de la 

Mar del Plata, după 8 runde, în frun
tea clasamentului se-află din nou marele 
maestru sovietic Lev Polugaevski cu 7 
puncte, fără nici o înfrîngere. In runda 
a 7-a Polugaevski l-a învins pe Eliska- 
ses, iar în runda a 8-a pe Szabo. Alte 
rezultate : Smîslov-Letelier 1-0 ; Sangui- 
netti-Pachman 1-0; Parma-Bielitcki 1-0; 
Rosseto-Byrnes 1-0 ; . Panno-Eliskases re
miză. La un punct și jumătate în urma 
lui Polugaevski se află Smîslov și Szabo, 
cu cîte 5 1/î puncte.

Dezertări din armataSAIGON 3 (Agerpres). — In armata ngodinhdiemiștă se manifestă tot mai fățiș opoziția față de regimul de tip fascist al lui Diem. Ea își găsește expresia. în numeroasele cazuri de dezertare, refuz de îndeplinire a ordinelor, întoarcere a armelor împotriva superiorilor, sau trecerea de partea forțelor patriotice cu arme și muniții.După cum relata agenția de presă „Eliberarea", numai' în primele

lui Ngo Dirah Diem
zece luni ale anului trecut, peste 
9.500 de ofițeri și soldați diemiiști 
au trecut de partea-forțelor patrio
tice, iar în primele două luni ale 
acestui an ș-au înregistrat peste 

‘ 2.000 de dezertări.
în ultimele luni au devenit cu

noscute 14 revolte ale soldaților și 
ofițerilor din armata sud-vietna- 
meză, în cursul cărora soldații au 
distrus cazărmile și au predat for
țelor patriotice mari cantități de 
muniții și arme.

•O-» o----------

Formarea noului guvern argentineanBUENOS AIRES 3 (Agerpres). — La 2 aprilie, Jose Maria Guido, noul președinte al Argentinei, a format Cabinetul de Miniștri. Miniștrii .au depus jurămîntul. în funcțiile de secretari de Stat pentru forțele armate terestre, aeriene și navale au fost numiți șefii loviturii de stat militare care a răsturnat de la putere la 29 martie pe președintele Frondizi.Noul președinte ăre ’ de făcut față presiunilor exercitate de majoritatea partidelor A politice din țară nemulțumite de "lovitura de

stat organizată de militari. Partidul Iui Frondizi, Uniunea civică radicală intrănsigentă, în cadrul unei conferințe a cerut membrilor săi de rînd să sprijine cererea ca Frondizi să se înapoieze din insula unde se află arestat, precum și anularea decretului dat de acesta sub presiunea militarilor,. prin care erau invalidate rezultatele alegerilor din 18 martie.Pe de altă parte, reprezentanți ai tuturor cercurilor opiniei publice protestează împotriva loviturii de stat.
■o «o----------Sub presiunea cercurilor militare guvernul Ecuadorului a rupt relațiile cu CubaQUITO 3 (Agerpres). — După ce, timp de cîteva zile, cercurile :'ihili- taré din Ecuador au exercitat puternice presiuni asupra președintelui Arosemena, marii, agențiile de presă au anunțat că guvernul Ecuadorului a rupt relațiile cu Cuba.Astfel, cercuri politice strîns legate de cele mai întunecate forțe ale reacțiunii din America Latină și de interesele marilor monopoluri străine l-au determinat pe președintele Arosemena să renunțe la proiectul inițial de a organiza un referendum popular în legătură cu relațiile cu Cuba.„Președintele Arosemena nu și-a luat răspunderea și a bătut în retragere, ca și Frondizi, în fața pericolului unei dictaturi militare“, a declarat senatorul daldo. După Ecuadorian Telmo Hi- armate cum relata agenția trecută“.

Prensa Latina, înainte de-,rebeliunea garnizoanei-de la Cuenca,- care a declanșat evenimentele din Ecuador, în această localitate a avut loc o adunare convocată de către Theodore Bogart, comandantul forțelor armate ale S.U.A. din regiunea mării Caraibilor care făcea o „inspecție“ în Ecuador. Agenția menționa că la această adunare, la care au participat comandanți militari din regiune, s-a hotărît Să se trimită președintelui Arosemena un ultimatum cerînd ruperea relațiilor cu Cuba.Importante grupuri politice, anunță agenția U.P.I., „au protestat împotriva amestecului militarilor în hotă- rîrea guvernului, comparînd situația de aici cu lovitura de stat a forțelor din Argentina, de săptămîna
O»O--

Pc cine supără desenele copiilor sovieticiWASHINGTON 3 (Agerpres). — Agenția TASS transmite : în dimineața zilei de 2 aprilie, la Washington s-a deschis o expoziție sovietică a creației artistice și tehnice a copiilor. Această expoziție, prezentată cu succes deosebit la New York și Minneapolis, este organizată în cadrul acordului sovieto-american cu privire la schimburi tehnice- științifice și culturale.La 29 martie direcția expoziției a organizat o conferință de presă, după care în ziare din capitala S.U.A. au apărut articole redactate pe un ton binevoitor și care reco-r mandau americanilor să-și aducă copiii la expoziție.Pe semne, această atitudine favorabilă față de o expoziție sovietică ä dat naștere îngrijorării și nemul
---------------O© O---------------Extinderea metodelor avansate în atenția constructorilor

(urnirii în rîndurile unor reprezentanți oficiali ai S.U.A. Invocînd pretextul ridicol că la standurile expoziției sovietice sînt prezentate desene ale unor copii din republicile baltice sovietice, pe care guvernul american refuză și pînă astăzi să le recunoască ca parte integrantă a U.R.S.S., Edward Murrow, directorul Agenției de informații a S.U.A., care urma să reprezinte cercurile oficiale de la Washington la inaugurarea expoziției, a declarat că refuză să o viziteze și recomanda altora să procedeze la fel.în cercurile ziaristice din capitala S.U.A. acest incident a stîrnit nedumerire. După cum relatează corespondentul din Washington al Ziarului „Izvestia“, poziția Departamentului de Stat față de expoziția de creație a copiilor sovietici denotă că partea americană caută motive artificiale pentru zădărnicirea contactelor sovieto-americane.

O dramă
a sportului profesionist

NEW YORK 3 (Agerpres). -
Fostul campion -mondial de box la ca

tegoria semimijlocie, Bennv Kid Paret, a 
încetat din viată marți, lâ un spital din 
New York, după o agonie care a durat 
10 zile. Kid Parei suferise la 24 martie 
o comotie cerebrală, în urma loviturilor 
primite în cursul meciului pentru titlul 
mondial profesionist, susținut la Madison 
Sguare. Garden cu Emile Griffith. Trans
portat la spital, el a intrat în comă, dar 
nu și-a mai revenit, cu toate eforturile 
medicilor, iar complicația unei pneumo
nii a pus capăt acestei drame zgudui
toare a boxului profesionist.

(Urmare din pag. I-a)suspendate, trolii electromagnetice, autotransportoare basculante de mică capacitate și multe altele.Tehnologia noilor sisteme de construcții, precum și mijloacele mecanizate de pe șantiere trebuie bine cunoscute și mînuite de oameni. De aceea vom acorda în continuare o atenție deosebită ridicării calificării muncitorilor și. tehnicienilor. în prezent sînt organizate cursuri de calificare în diverse meserii cu un număr de 310 elevi.Programele cursurilor de calificare prevăd însușirea de către elevi a cunoștințelor noi în legătură cu executarea spoielilor și vopsitoriilor pe bază de rășini sintetice, a folosirii pistoanelor.' cu catalizator în cîmp electrostatic, a finisajelor din materiale plastice etc. Totodată, în cadrul cursurilor sînt cuprinse probleme privind reducerea prețului de cost, căile de sporire a productivității muncii, calitatea lucrărilor.în cadrul întrecerii socialiste, cu sprijinul comitetului sindical, acordăm o atenție deosebită răspîndirii experienței pozitive a unor șantiere

și brigăzi de constructori. Pentru generalizarea metodelor bune de lucru ale echipelor conduse de Ke- resteș Carol, dulgher, Manea Oprea și Nicolae Sicoiè, instalatori, Ponomarenco Teodor, montor, și ale altora care au reușit să scurteze durata de execuție și șă realizeze lucrări de bună calitate, ne-am propus să organizăm o serie de schimburi de experiență.Prin măsurile arătate aici nu înseamnă că am rezolvat totul. în activitatea șantierelor mai există lipsuri care stînjenesc munca constructorilor. Pe unele din ele. se mai face încă risipă de materiale, utilajele nu sînt întotdeauna folosite la întreaga lor capacitate. Dacă pe șantierele din Capitală sprijinul cadrelor tehnice din cadrul trustului se face mai operativ, pe restul șantierelor, din alte regiuni, nu am reușit să facem acest lucru deçît în mică măsură.Muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe șantierele trustului nostru sînt hotărîți să-și îmbunătățească necontenit munca, să lupte cu toată hotărîrea pentru a da în funcțiune la timp și bine executate obiecti
vele pe care le construiesc.

Noi atrocitäfi 
ale fasciștilor din O.A«S.ALGER 3 (Agerpres). — „Activitatea teroristă a Ö.A.$.'s-a manifestat din nou cu violență la Alger și Oran în cursul zilei de luni“ — relatează agenția France Presse. Bandele fasciste au atacat cu focuri de mitralieră, obuze de mortiere, grenade de fnînă și bombe cu plastic .atît populația pașnică algeriană cît și forțele armatei și .jandarmeriei. ' :La Orgn fasciștii au tra.s din automobil ' asupra unui grup de militari francezi, omorînd doi ofițeri și un plutonier. ■;

*■' * '' ;ALGER 3 (Agerpres). — La 3 a- prilie, grupuri de asasini din O.A.S. au pătruns în clinica Beau Fraisier, situată într-una din suburbiile, Al“ gerului, unde șe aflau internațȚ’.un. mțire-număr de bolnavi algerieniUÈi ' au parcurs sălile și camer.ele .cliniciP mitraliindü-i pe bolnavii imobilizați'- în paturile .lor. La plecare agresorii,- au.lăsat într-una. dip.șăjile.dijvpar-' terul'.clădirii ,o bombă carp a,,ex-, plodat distrugînd în mare parte clinica. ? T- ■

Y Se împlinesc 17 ani de la izgonirea de pe- pămîn- X tul Ungariei a cotropitorilor hitleriști de către glo- >> rioasa armată sovietică. Măreața zi de 4 aprilie 7 1945,. ziua eliberării patriei sale, a deschis poporu- ,< lui ungar zorii unei vieți noi. Luîndu-și soarta în >> propriile mîini, devenind cu adevărat stăpîn al ? țării sale, el a pășit cu hotărîre, sub conducerea 
x partidului clasei muncitoare, la opera grandioasă •$ < _ " ’ " '' v ' ' ’ ................< struirea socialismului.> Bucuria cu care oamenii muncii din Ungaria fră-< țească aniversează ziua eliberării este cu atît mai> mare cu cît ei întîmpină acest eveniment cu re-> marcabile succese în dezvoltarea economiei și cul-< turii, în întărirea regimului democrat-popular.> Aceste succese sînt rodul muncii însuflețite a po-> porului ungar, sub conducerea Partidului Munci-< toresc Socialist Ungar, a Comitetului său Central< în frunte cu tovarășul .Tănos Kâdâr. Realizările po-> porului ungar, ca și ale celorlalte popoare ale ță-< rilor socialiste, sînt inseparabil legate de sprijinul< multilateral acordat de Uniunea Sovietică, de re-< lațiile de colaborare și într-ajutorare statornicite S în cadrul lagărului socialist.< în acești ani, producția industrială a R. P. Un-> gare a crescut în. ansamblu de aproape 4 ori, iar< producția socotită pe cap de locuitor s-a dublat> față de anul 1938. A fost terminată în linii gene- ( rale transformarea socialistă a agriculturii. Pro-> gresele obținute în toate domeniile construcției ț socialiste se oglindesc în creșterea nivelului de> trai material și cultural al celor ce muncesc.> Traducînd în viață sarcinile celui, de-al doilea> plan cincinal, adoptat la Congresul al Vll-lea al> P.M.S.U., oamenii muncii din R. P. Ungară dobîn-

deșc în prezent noi succese în construcția socia- ■ listă.Oamenii muncii din țara noastră, care nutresc j sentimente de stimă și dragoste tovărășească față. • de poporul ungar, iau parte cu căldură la marea lui sărbătoare, bucurîndu-se de realizările pe care j le-a dobîndit în anii puterii populare.- - . -T ------------- Ca parte integrantă a relațiilor ce unesc țărilede profunde ,transformări social-politice, la con- lagărului socialist, legăturile multilaterale romîno- j ungare, se dezvoltă sub steagul internaționalisinu- • lui socialist, pe temelia de granit a comunității in- ' tereselor fundamentale ale popoarelor și țărilor ! noastre, a atașamentului P.M.R. și P.M.S.U. față < de invincibila ^învățătură marxist-leninistă. An de an se dezvoltă relațiile politice, economice, cul- J tural-științifice romîno-ungare în interesul ambe- < lor popoare. Popoarele romîn și ungar își aduc ‘ contribuția la întărirea continuă a unității și J coeziunii lagărului socialist. <R. P. Romînă și R. P. Ungară, alături de Uniu- < nea Sovietică și de celelalte țări socialiste, pro- < movează consecvent politica leninistă de apărare , a păcii și coexistență pașnică, se pronunță cu ho- < tărîre pentru înfăptuirea dezarmării generale și ‘ totale, pentru încheierea Tratatului de pace cu J Germania, militează consecvent pentru relații de < cooperare și bună înțelegere între toate statele, J pentru dezvoltarea colaborării internaționale și a < prieteniei între popoare. <De ziua marii sărbători naționale a Republicii < Populare Ungare, poporul romîn adresează un cald < salut poporului ungar și îi urează din toată inima < să obțină noi și însemnate succese în construirea < socialismului, în înflorirea patriei sale, în lupta ) pentru triumful cauzei păcii și prieteniei între po- s poare.. )
Ședința fesiiva. BUDAPESTA 3 (Corespondentul Agerpres transmite) : Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Ungariei. Comitetul Central al P.M.S.U., guvernul revoluționar muncitoresc țărănesc ungar și Consiliul Național al Frontului Popular Patriotic au organizat în seara de 3 aprilie o mare festivitate ia Teatrul Erkel.La masa Prezidiului au luat loc Istvăn Dobi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Jă- nos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. și președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, precum și numeroși membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., reprezentanți ai vieții politice.Gyula Kâllai, ’vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., a rostit o cuvîntare în care a spus între altele :Privind în urmă calea parcursă din 1945 putem declara cu o îndreptățită mîndrie că am făcut mari progrese în ultimii 17 ani. Viața țării s-a schimbat complet, noi am efectuat o muncă de un secol -și am în

de la Budapestafăptuit ceea ce în trecut pentru poporul ungar era doar un vis.în decursul celor 17 ani care au trecut, poporul nostru a devenit stăpîn pe libertatea sa, după cum a devenit liber din punct de vedere economic. în țara noastră nu mai există clasă care să profite de pe urma altei clase, mizeria a dispărut și nimeni nu se mai teme de ziua de mîine. Poporul nostru muncitor, datorită rezultatelor muncii sale, înaintează cu pași repezi pe drumul bunăstării.Referindu-se la politica externă a țării vorbitorul a subliniat lupta R. P. Ungare pentru dezarmare generală și totală. Noi sîntem — a spus Gyula Kâllai — pentru crearea de. zone denuclearizate.Punctul nostru de vedere este limpede și slujește exclusiv cauza păcii și în ce privește problema germană.în încheiere raportorul a relevat strînsa coeziune a lagărului socialist, prietenia de nezdruncinat care leagă poporul ungar de popoarele țărilor socialiste, y

TELEGRAMACu prilejul celei de-a 17-a aniversări a sărbătorii naționale -a R.P. Ungare, tov. Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne, a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Peter Jânoș, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare, prin care îi u- rează noi succese în activitatea sa rodnică consacrată construcției socialismului, întăririi și dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre R.P. Romînă și R.P. Ungară, cauzei păcii și progresului în lume.
Cuvin tarea ambasadorului 
R. P. Ungare la posturile 

noastre de radio 
și televiziuneMarți seara, ambasadorul R. P. Ungare la București, Béla Némety, a ținut o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. (Agerpres)

UN ORAȘ
Primăvara lui 1962 găsește ora

șul Vărpalota mai frumos, cu zeci de 
blocuri, cu sute de locuinfe noi, cu ma
gazine moderne, Cetatea din centrul ora
șului, datînd de prin 1440, își înal
tă zidurile în mijlocul unei așezări de 
blocuri moderne. Vechea cetate, care 
domina altădată toată așezarea, este 
azi o piesă de muzeu în orașul 
care a răsărit în jurul ei în anii puterii 
populare. De jur împrejurul cetății, pe 
locurile unde călcau iarba caii moșierului 
Ujlaki cînd mergea la vînăfoare, sînt as
tăzi străzi asfaltate, luminate cu neon. Aci 
se află o fabrică de îngrășăminte chimi
ce, o rafinărie de petrol și o termocen
trală electrică, o uzină de aluminiu și 
alte construcfii înălfate în cei 17 ani de 
la eliberare.

In apropiere de oraș se află mine de 
cărbune. Dar lignitul extras nu este prea 
bogat în carbon, iar utilizarea sa ia mari 
distante n-ar fi destul de economică, Și 
totuși, zăcămîntul e folosit. Aproape 
de mine s-a construit o termocen
trală. In 1950 termocentrala, cu o pu
tere de 120 megawafi, a intrat în func
țiune. Nu la multă vreme după aceea 
a început construcția unei uzine de alu
miniu, amplasată lingă termocentrală. La 
construcție s-au folosit prefabricatele. Me
todele de construcție au lost și ele noi. 
S-a înqepuf cu „plantarea" stîlpilor, apoi 
s-a turnat acoperișul din beton monolit. 
Abia după ce viitoarele hale au fost a- 
coperite, s-au înălfat și pereții, care sînt 
tot din prefabricate.

In a doua jumătate a lui august 1952 
uzina a dat prima șarjă de aluminiu. 
Producfia a continuat să crească de la 
un an la altul, munca este tof mai bine 
organizată,• Iar oamenii își însușesc 
temeinic tehnica fabricării aluminiu-

NOU PE H/
lui. Ei se întrec cu însuflețire pentru a 
da Ungariei populare tot mai multe tone 
de metal argintiu, Uzina din înota a de
venit binecunoscută și peste hotarele 
R. P. Ungare pentru aluminiul produs aici.

La început uzina a fost proiectată pen
tru o producție anuală de 18 mii tone, 
dar această sarcină a fost depășită. Anul 
trecut, de pildă, s-au produs aproape 
25.000 de tone, iar în acest an colectivul 
se străduiește să obțină aproape 27 mii
.iilllllllllilIIIIIIIIDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

'i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|1' 

tone, urmînd ca pînă în 1965 producfia 
să ajungă la circa 35 mii de tone de 
aluminiu.

Uzina de aluminiu consumă mai bine 
de jumătate din energia produsă de ter
mocentrală, care este conectată la siste
mul energetic national, Colectivul uzinei 
s-a preocupat de reducerea consumului 
de curent, Consumul de energie folosit 
la fabricarea unei tone de aluminiu a 
scăzut mereu, în anul care a trecut tota- 
lizîndu-se o economie de 9 mili
oane kilowafi/oră. Pînă în 1965 colec
tivul uzinei es(e hotărît să reducă con
sumul de energie electrică cu încă 1.000 
kilowafi/oră la fiecare tonă de aluminiu 
produsă. Aceasta va aduce o economie 
anuală de 20 milioane forinfi.

Întrecerea cuprinde pe aproape !o|i 
muncitorii uzinei. Lozinca lor este : „Nici 
un rebut.. Luptăm pentru calitate". Nu
meroase brigăzi luptă pentru titlul de o- 
noare de brigadă a muncii socialiste. 
Printre brigăzile care au cucerit acest

Budapesta, pe 
strada Ulloi. Fos
tul cartier Maria 
Valeria era cu
noscut ca „orășe
lul barăcilor", în 
care oamenii mun
cii trăiau într-o 
cruntă mizerie. în 
anii puterii popu
lare s-au înălțat 
aici blocuri mo
derne de locuințe 
și instituții social- 
culturale.

înalt titlu sînt și cele conduse de Mago 
Ferenc și Szasz Jdzsef de la secția elec
troliză, de Sandor Istvăn de la turnă
torie și altele.

Cu prilejul vizitei în Ungaria a delega
ției de partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, membrii delegajiei au 
fost și oaspefii acestei uzine, s-au între
ținui cu mulți muncitori de aci, intere- 
sîndu-se despre felul cum muncesc, des
pre via)a lor nouă. Această vizită prie
tenească a lăsat o impresie de neșters.

In preajma zilei de 4 aprilie, 
ziua eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist, locuitorii orașului Vărpalota au tre
cut în revistă drumul măreț percurs în 
anii puterii populare. Acolo unde acum 
17 ani se afla un sat sărăcăcios, pe jumă
tate distrus de război, există acum un 
oraș nou în plină dezvoltare.

La Vărpalota funcționează două insti
tute de cercetări, o școală pen
tru mineri. La casa de cultură vin 
zilnic sute de tineri și virstnici 
penlru a-și petrece cu folos timpul lib^ 
Aici poate fi întîlnit și minerul Ne 
Antal cate este unul din cei mai 
cia(i sculptori amatori din judef.

— Cine vrea să vadă o așez 
s-a născut și s-a dezvoltat în ar 
populare, să vină și la noi, la 
în orașul care a devenit un C/ 
dustriei noastre socialiste — 
Kiss Janos, președintele Sfatv 
Vărpalota, Un oraș nou, ct 
El a apărut după ce popțO' 
turind jugul exploatării și 
șit, sub conducerea r — 
muncitoare, la Înfăptuir/G* 
sfruire a vieții noi, so
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Mișcarea grevistă în țările capitaliste

_*

de asemenea în aun 
în 
cu

MEMORIUL
GUVERNULUI SOVIETIC REMIS 
PREȘEDINTELUI COMISIEI O.N.U. 

PENTRU DEZARMARE

pentru încetarea e.

de

NEW YORK 3 (Agerpres). — TASS transmite : La 3 aprilie P. D. Morozov, reprezentant permanent ad-interim al U.R.S.S. pe lîngă O.N.U., a remis președintelui Comisiei O.N.U. pentru dezarmare 
memoriu al guvernului sovietic 
problema încetării experiențelor 
arma nucleară.în memoriu se subliniază că
cînd la 2 ianuarie a.c. guvernul 
Uniunii Sovietice informase Comi
sia O.N.U. pentru dezarmare asu
pra stării de lucruri în ceea ce pri
vește discutarea problemei încetării 
experiențelor cu 
s-au 
că o 
telor 
unui 
rea exploziilor nucleare experimen
tale. începînd din septembrie 1961, Statele Unite ale Americii au reluat experiențele subterane cu arma nucleară.O manifestare a liniei agresive a puterilor occidentale o constituie hotărîrea președintelui S.U.A. ca în a doua jumătate a lunii aprilie a.c. să fie începute experiențe cu arma nucleară americană în atmosferă. 
Este vorba, așadar, despre o serie 
desfășurată de explozii nucleare 
care marchează o nouă etapă în in
tensificarea cursei în domeniul ar
mei nucleare.

Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru ca întrecerea să aibă loc 
nu în domeniul producției de ar
mament, ci în ridicarea bunăstării 
popoarelor. Dacă totuși, se arată în memoriul guvernului sovietic, 
puterile occidentale vor continua 
experiențele nucleare, este de la 
sine înțeles că în aceste condiții 
Uniunea Sovietică va fi nevoită să 
efectueze experimentarea unor noi

arma nucleară, 
produs evenimente care arun- 
nouă lumină asupra adevăra- 
cauze ce împiedică realizarea 
acord cu privire la interzice-

genuri de armă nucleară de care 
dispune, în scopul consolidării secu
rității sale și al menținerii păcii ge
nerale.Este ușor de constatat că efectuarea exploziilor nucleare în atmosferă de către S.U.A. va da, inevitabil, un nou impuls rii armei de distrugere prezent este clar din ce și Anglia au adus în ferința de la Geneva puteri, care fusese convocată pentru elaborarea unui acord privind încetarea experiențelor cu arma nucleară. Lor le-a trebuit pur și simplu mînă liberă pentru ă continua experimentarea bombelor nucleare.

perfecționă- în masă. în cauză S.U.A. impas Con- a celor trei

Guvernul sovietic a considerat și 
consideră că Ia Conferința de la Ge
neva pentru încetarea experiențelor 
cu arma nucleară nu au fost folo
site toate posibilitățile pentru reali
zarea unui acord. Tocmai de aceea 
Uniunea Sovietică a insistat asupra 
continuării lucrărilor conferinței 
pentru a încerca să se ajungă la un 
acord.

Guvernul sovietic, se spune în memoriu în încheiere, va depune și 
pe viitor toate eforturile pentru a 
obține cît mai grabnic cu putință 
satisfacerea cererii popoarelor ca 
fie interzise toate experiențele 
arma nucleară.. EI este gata în 
cest scop să continue tratativele 
Conferința de la Geneva. El este 
gata de asemenea să examineze pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară în cadrul unui acord 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală în cursul lucrărilor Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare.

o*

Reprezentante 
ale femeilor americane 
primite de "delegația 

romînă la Geneva
F
II 
îl
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II «
II _______ ____ ț .... . u
II Romîne. ))
II Reprezentantele femeilor ame- ț; 
li ricane, care fac parte din grupul ce- $ 
li lor 51 de femei care au sosit la Ge- $ 
II neva, și-au exprimat în cuvinte 

.11 emoționante dorința lor de a se g 
II realiza pacea în lume, de a se )) 
II încheia un acord de dezarmare II 
II generală și totală, de a se pune II 
II capăt o dată pentru totdeauna li 
li experiențelor cu arme nucleare. II 
li Delegația de femei americane a II 
« înmînat un apel delegației ro- II 
I- mine, transmițînd totodată un li 
« călduros mesaj de salut femeilor 11 
< din R. P. Romînă, luptătoare ac- II
11 tive pentru pace. II

Marți la sediul misiunii perma- ft 
nente a R. P. Romîne pe lingă g 
Oficiul european al Națiunilor jț 
Unite de la Geneva a avut loc o ft 
caldă întîlnire cu un grup de re- ft 
prezentante ale femeilor ameri- ;> 
cane militante pentru pace, con- ft 
dus de soția cunoscutului frun- j) 
taș al vieții publice din S.U.A. ;; 
Cyrus Eațon. Grupul a fost pri- 
mit de George Macovescu și Mzr- ;; cea Malița, adjuncți ai ministru- ft 
lui Afacerilor Externe al R. P. ;;

Deputats laburiști cer 
încheierea unui acord 
privind interzicerea 

experiențelor nucleareLONDRA 3 (Agerpres). — TASS La 3 aprilie, laburistul Arthur Henderson a cerut în Camera Comunelor semnarea unui acord cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară și înfăptuirea controlului pe baza mijloacelor naționale de detectare și a „verificării internaționale în cazurile cînd se vor ivi divergențe".în răspunsul său, Macmillan a larătat că guvernul englez continuă să insiste asupra unui sistem internațional de control a aplicării acordului cu privire la interzicerea experiențelor nucleare.

să 
cu 
a- 
la

Conferința de la VRomîniei, Mexicului, Angliei, Bulgariei și Braziliei.Ca și în ședința de luni, majoritatea vorbitorilor și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa unui progres în activitatea subcomitetului.A luat apoi cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, care a spus, printre altele :

GENEVA 3 (De Ia trimisul special Agerpres, N. Puicea). — Discuțiile asupra lucrărilor subcomitetului pentru problema încetării experiențelor cu arma nucleară au continuat la 3 aprilie în cadrul celei de-a 14-a ședințe a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Au luat cuvîntul reprezentanții Cehoslovaciei, R.A.U.,
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne, 

G. MacovescuDelegația romînă își dă seama că subcomitetul lucrează în umbra unui rău augur : la începutul lunii martie, guvernul american a aminti! hotărîrea sa de a proceda la experiențe cu arme nucleare în atmosferă.Atunci cînd am propus formarea subcomitetului celor trei mari puteri nucleare care să ajungă la un acord în ceea ce privește încetarea experiențelor nucleare, am crezut că ambele părți vor aborda problema cu toată seriozitatea impusă de situație, după cum am crezut că ambele părți sînt animate de dorința sinceră de a căuta aici toate posibilitățile pentru a se împiedica reînceperea exploziilor atomice.Iată însă că în vreme ce se poartă discuții la Geneva, ziarul american „New York Herald Tribune" scrie următoarele '. „Experiențele a- 
mericane urmează să fie reînnoite 
fără nici un fel de întîrziere, în 
ciuda presiunii neutrilor sau din 
cauza elementelor de propagandă".Și, comentînd răspunsul dat de președintele Kennedy la conferința sa de presă din 29 martie la o întrebare cu privire la reluarea de către Statele Unite a experiențelor

atomice, ziarul „New York Times" din 30 martie scria că „declarația 
prezidențială părea să aibă un scop 
dublu", al doilea „urmînd să pună 
baza pentru reluarea experiențelor 
in atmosferă, în eventualitatea că nu 
se va putea ajunge la nici un acord 
în următoarele săptămâni".Dacă ar fi să dăm crezare acestor două importante ziare americane, atunci s-ar părea că totul este aranjat de mai înainte și că deci, discuțiile din subcomitetul celor trei ar fi zadarnice.Evenimentele însă nu trebuie să se petreacă astfel și sînt sigur că nimeni în acest comitet nu a slăbit în hotărîrea lui de a depune eforturi pentru a se ajunge la un acord.Pentru aceasta însă este nevoie — o spunem deschis — ca puterile nucleare occidentale să abordeze problema într-un mod nou.Referindu-se în continuare la poziția puterilor occidentale în problema controlului, vorbitorul a spus :Mijloacele de detectare și de identificare s-au perfecționat șl se perfecționează continuu, ceea ce permite afirmația că se poate exercita un control eficient, cu ajutorul mijloacelor naționale.Delegația romînă, adînc convinsă

'ATENA 3 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, în ciuda amenințărilor din partea autorităților, zeci de mii de muncitori de la brutării și din industria morăritu- lui din Grecia continuă greva care a intrat în a doua săptămînă. în cadrul adunărilor ce au avut loc, muncitorii au declarat că sînt hotărîți să continue greva pînă la satisfacerea revendicărilor lor.Greva muncitorilor tipografi din Atena a intrat doua săptămînă.

» *tratative îndelungate, compania a căzut de acord să le satisfacă revendicările privind majorarea salariilor și a onorariilor.
★LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). — In Congo a început o mare grevă a oamenilor muncii. în ciuda avertismentului dat de autorități, la 3 aprilie nu au ieșit la lucru 90.000 de oanșeni. Numai la Leopoldville au declarat grevă 15.000 de oameni. Greviștii cer sporirea salariilor' și îmbunătățirea condițiilor de muncă.NEW YORK TASS transmite : firmei de aviație „Republic Aviation Corporation" din Farmingdaily (suburbie a New Yorkului) și-a încetat activitatea datorită grevei celor aproape 9.000 de membri ai sindicatului mecanicilor. Ei revendică majorarea salariilor și ajutoare de concedii.

★3 (Agerpres). — Uriașa uzină a

*LONDRA 3 (Agerpres). — Greva membrilor sindicatului actorilor britanici care lucrează la compania de televiziune „Independent Television“, care a durat 5 luni, s-a încheiat cu victoria greviștilor. După
Genevade ideea că propunerile Uniunii Sovietice sînt realiste, că ele oferă posibilitatea încheierii grabnice a u- nui acord și că satisfac interesele legitime ale tuturor părților, adînc convinsă de răspunderea ce revine Comitetului nostru, și în primul rînd puterilor nucleare în această privință, se pronunță în favoarea continuării lucrărilor subcomitetului, pentru a se ajunge cît mai curînd la încetarea pentru totdeauna a experiențelor cu arme nucleare.

★Referindu-se la rîndul lui la amenințarea reluării experiențelor nucleare de către S.U.A., reprezentantul Mexicului a declarat : Opinia publică mondială înfierează însuși faptul experiențelor. Este greu să ne închipuim că tratativele pentru dezarmare se pot desfășura concomitent cu exploziile nucleare.O notă cu totul distonantă a făcut-o, în cursul ședinței, declarația delegatului englez, J. Godber, care s-a solidarizat întru totul cu expunerea făcută la 2 aprilie de reprezentantul american, A. Dean. Din cuvîntarea lui Godber se desprinde clar ideea că puterile occidentale se opun cu încăpățînare încetării experiențelor nucleare și sînt hotărî- : te să le efectueze, în pofida protestului manifestat în lumea întreagă.Ultimul a vorbit reprezentantul Braziliei, care a comparat încercările reprezentanților occidentali de a reduce totul la problemele tehnice ale controlului, cu desfășurarea tratativelor pentru dezarmare în fosta Ligă a Națiunilor, de tristă memorie. Delegatul brazilian a subliniat că problema încetării experiențelor nu este o chestiune tehnică ci, în primul rînd, o problemă politică.
Cercuri largi se pronunță contra aderării

A --Angliei la „piața comună“în Anglia există semne grăitoare Cercurile guvernamentale subli- că guvernul își intensifică demersu- niază totodată că hotărîrea definirile pentru a obține sprijin în favoarea ideii ca Anglia să se alăture „pieței comune" vest-europene și chiar pentru a pune țara în fața faptùlui împlinit înainte de convocarea- vreunei conferințe a primilor miniștri din țările Corn- monwealthului. Conducători ai partidului conservator au ținut, la sfîrșitul săptămînii trecute, cuvîn- tări în care a fost prezentată cu insistență ideea că intrarea Angliei în „piața comună“ este o hotărîre luată. Ieri, însuși primul ministru Macmillan, luînd cuvîntul la încheierea campaniei electorale în vederea alegerilor parțiale, a făcut ceea ce mai multe ziare londoneze denumesc astăzi „un vibrant elogiu" al ,«pieței comune“ și al avantajelor pe care le va avea, chipurile, Anglia de pe urma aderării la acest bloc economic.

tivă mai depinde, totiiși, de rezultatul tratativelor Angliei cu partenerii „pieței comune". In legătură cu aceasta trebuie semnalat că în j cursul tratativelor care se duc de cinci luni între Anglia -și cei șase din „piața comună" s-au ivit în ultima vreme noi complicații. „Cei șase" refuză îndeosebi să ad-
CORESPONDENTĂ TELEFONICĂ 

DIN LONDRA

Noi acțiuni agresive 
împotriva CubeiNEW YORK 3 (Agerpres). — TASS : Reprezentantul permanent al Cubei la O.N.U. — Mario Garcia Inchaustegui — a adresat lui U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., un mesaj în care arată că S.U.A. pregătesc în unele țări ale zonei Mării Caraibilor o nouă acțiune provocatoare împotriva Cubei. După cum se subliniază în mesajul reprezentantului Cubei, „este vorba de intenția de a înscena provocări în unele din aceste țări pentru a obține o confirmare a repetatelor a- firmații ale nord-americanilor și ale unor guverne din această regiune, și anume că Cuba pune la cale comploturi îndreptate împotriva așa-zisei lor ordini constituționale".Aceasta, se arată în continuare în mesaj, ar permite acestor guverne din America Centrală să solicite S.U.A. „ajutor“ iar guvernului S.U.A. să folosească forțele armate regulate și mercenarii din diferite puncte ale acestei zone, precum și forțele armate regulate ale Statelor Unite în vederea atacării Cubei.în încheiere reprezentantul Cubei a adresat lui U Thant rugămintea de a difuza mesajul lui tuturor țărilor membre ale O.N.U.NEW YORK. — Ziarul „Chicago Daily News“ relatează că în Florida a fost alcătuită o brigadă de „voluntari“ pentru lupta armată împotriva revoluției cubane. La o distanță de 50 de mile sud de Miami se află o tabără militară în care sînt instruiți „voluntarii“ — cetățeni americani și transfugi cubani.

ÎN U.R.S.S. SE CONSTRUIEȘTE UN
ACCELERATOR GIGANT

Juriul concursului de vioară al celui de-al doilea festival Interna
țional „P. I. Ceaikovski" care se desfășoară la Moscova. Printre membrii 
Juriului — D. Oistrah (U.R.S.S.), G. Georgescu (R. P. Romînă) și alții«

——O«O—

Grupuri de tineri indonezieni 
au debarcat în

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
După cum relatează Ziarul „Bintang 
Timur“ din 3 aprilie, generalul Na- 
sution a declarat că grupuri 
de tineri indonezieni au debar
cat pe litoralul Irianului de vest în

Irianul de vest
■

regiunile Sorongo, Fak-Fak și Kai« 
mana. Nasution a adăugat că pregă
tirile forțelor armate indoneziene 
dislocate în apropiere de Irianul de 
vest se desfășoară intens.

Olanda trimite noi unități militareHAGA 3 (Agerpres). — TASS transmite : Olanda își întărește în grabă forțele în Irianul de vest. După cum anunță ziarul „Het Vrei je Volk“, pe aerodromul militar Biak din Irianul de vest sosesc în mod regulat subunități ale armatelor olandeze. De aici ele sînt trimise în diferite regiuni ale Irianului de
ir

vest. Ziarul arată că, în prezent, în toate garnizoanele armatei olandeze se fac pregătiri pentru trimiterea de noi subunități. Ministerul de Război elaborează totodată un ordin cu privire la mărirea duratei serviciului militar al soldaților și ofițerilor olandezi din Irianul de vest.
-fcDJAKARTA 3 (Agerpres). — TASS transmite : Declarația comandantului flotei a 7-a americane, William Sheh, că Irianul de vest intră în regiunea pentru care S.U.A. și îndeosebi flota a 7-a. poartă răspunderea. a stîrnit o puternică indignare în Indonezia. Comentînd această a- firmație a amiralului american, Comitetul indonezian de solidaritate cu țările Asiei și Africii arată într-o declarație publicată de ziarul „BE-
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RITA INDONEZIA' că ea demască „duplicitatea politicii Statelor Unite". Răspunderea pentru Irianul de vest revine numai poporului indonezian, se spune în declarație, și nimeni altul nu are dreptul să-și asume răspunderea pentru această regiune. Comitetul cheamă poporul indonezian să-și sporească vigilența pentru a da riposta cuvenită uneltirilor aliaților colonialiștilor olandezi.

MM

■

timarul Berlinului occidental, Willy Brandt, lntlmplnat de o mul- 
istilâ la sosirea sa la Birmingham. Pe pancarte scrie : „Nu vrem 

pentru Brandt sau Berlin 1", „Anglia vrea pace, Brandt 1"

mită cererea guvernului englez ca „tarifele preferențiale" care există In prezent între Anglia șl țările Commonwealthului să iie menținute la unele articole și după intrarea ei în „piața comună“.Luni dimineața numeroase ziare britanice de toate orientările, printre care „Daily Worker“ (comunist) „Daily Herald" (laburist) „The Guardian“ (liberal), „Daily Express“ și „Financial Times" (conservator) au publicat articole critice la adresa „pieței comune“, arătînd că aderarea la această formație ar însemna pentru Anglia nu numai încălcarea tradiționalelor ei legături cu țările Commonwealthului, dar și o scădere a nivelului de trai al muncii, precum și o restnngesre suveranității sale politice.Astfel, „Dally Express", care apus tot timpul intrării Angliei „piața comună" scria : „In ambele mari partide (conservator și laburist — n.r.) forțele care se opun „pieței comune" accelerează pregătirile pentru o îniruntare generală cu guvernul".în partidul laburist, Clive Jenkins, secretarul general al sindicatului tehnicienilor, a declarat că, la sfîrșitul acestei săptămlni va crește campania pentru ca laburistă să ia poziție împotriva aderării Angliei la ,«piața comună". O serie de mitinguri, urmate de demonstrații de masă, vor avea loc în acest scop în piața Trafalgar din Londra.

oamenilora
s-a 

in

mișcarea

Ieri, ziarul „Daily Worker' a publicat o declarație a secretarului organizației din Yorkshire a partidului comunist în care se arată că intrarea Angliei în „piața comună“ ar constitui o „primejdie reală pentru posturile și veniturile celor o jumătate de milion de mineri din Yorkshire". Richard Briginshow, secretarul general al sindicatului național al cooperativelor de reparații, a publicat un articol în publicația lunară a sindicatului, în care atacă puternic intrarea Angliei în „piața comună". „Pentru fiecare liră sterlină pe care patronul și industriașul o cheltuiesc pentru propaganda în favoarea „pieței comune" — scrie acesta — ei vor dori să recupereze 20 de lire. Putem fi siguri că ei vor căuta să le stoarcă de la muncitorii salariați șl liber-profesloniștil din țara noastră“.Cu toate acestea, guvernul se menține la punctul său de vedere, deoarece scontează că intrarea în „piața comună" va aduce profituri sporite celor mai mari trusturi engleze, cărora li se vor crea noi posibilități de pătrundere pe piețele Europei occidentale. Totodată, asupra guvernului continuă să se exercite presiunile cercurilor conducătoare din S.U.A., care vor ca, prin lărgirea „pieței mune“ să întărească baza mică a coaliției agresive a cuiul. George Ball, expertul tamentului de stat al S.U.A.blemele „pieței comune", a sosit azi la Londra pentru a insista ca Anglia să se alăture acestei organizații.La Londra se crede că Macmillan intenționează să depună noi eforturi pentru a obține termeni „acceptabili“ din partea „pieței comune” pentru viitoarele relații ale Angliei cu Commonwealthul și, în orice caz, să accepte condițiile puse de țările „pieței comune" încă înainte tîlnirea primilor miniștri ai Commonwealthului, la car® 
putea fi pus în minoritat®.

JOHN GRITTEN

MOSCOVA. — în Uniunea Sovie
tică se construiește un accelerator 
cu focalizare intensă de 50—70 mi
liarde de electron-volți, cel mai 
mare din lume. Acest gigant va fi 
un tip similar cu acceleratorul cu 
focalizare intensă de 7 miliarde 
electron-volți, care a fost pus în 
funcțiune anul trecut la Moscova.

HAGA. Fundația olandeză „Ana 
Frank“, cu sediul la Amsterdam, a 
organizat o conferință despre R. P. 
Romînă intitulată „România și po
porul său". Conferința a avut loc 
în casa muzeu în care tînăra Ana 
Frank a scris cunoscutul ei jurnal. 
După ce a făcut o scurtă prezentare 
istorică a R.P. Romîne, prof. Pra- 
gano de la Universitatea din Am
sterdam s-a referit la munca și preo
cupările poporului romîn, la reali
zările sale în principalele sectoare de 
activitate, precum și la aspirațiile 
sale pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu toate popoarele, la po
litica sa de coexistență pașnică.

SANTIAGO. Cunoscutului poet chi
lian Pablo Neruda i s-a 
titlul de Doctor honoris 
Universității naționale

SANTO DOMINGO.
Dominicană continuă 
antiguvernamentale. La
în seara zilei de 2 aprilie, poliția a 
deschis focul împotriva muljimii, omo- 
rînd o persoană și rănind alte cîfeva. 
In urma acestor manifestații ostile, au
toritățile au hotărît luarea de măsuri 
excepționale în capitala țării.

MOSCOVA. La 2 aprilie, în Palatul 
Congreselor din Kremlin a avut loc un 
concert în cinstea celui de-al treilea 
congres al compozitorilor din U.R.S.S. 
La festivitate au participat Leonid Brej
nev, Frol Kozlov, Aleksei Kosighin, Otto 
Kuusinen, Anastas Atikoian, Nikolai Pod- 
gornii, Dmitri Poleanski, Mihail Suslov, 
Viktor Grijin, Piotr Demicev, Leonid lli- 
cev, Aleksandr Șelepin.

decernat 
causa al 
Chile.
Republica

manifestațiile 
San Cristobal,
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„CELEBRUL 702" ÎN PREMIERA
LA LENINGRADco- econo- Atlanti- Dep arin pro-

de în- țărilor 
el ar

LENINGRAD. La Teatrul de dramă 
„Pușkin", unul dintre cele mai vechi tea
tre din Leningrad, a avut loc premiera 
piesei „Celebrul 702" de Alexandru Mi- 
rodan. Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

WASHINGTON. Președintele Braziliei, Joao Goulart, a sosit la Washington într-o vizită oficială de două zile. El a fost întîmpinat de Kennedy, președintele S.U.A., și de Rusk, secretarul de Stat al S.U.A. în a doua jumătate a zilei de 3 a- prilie, Goulart a avut o întrevedere cu președintele Kennedy.
PARIS. Congresele naționale ale celor patru organizații ale tineretului comunist din Franța (Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea tinerelor fete, Uniunea studenților cornu-

r ir ie § ir • ■niști, Uniunea tineretului sătesc) și-au încheiat lucrările. Printre documentele adoptate sînt : programul de acțiune împotriva O.A.S. ; acțiuni pentru obținerea reducerii duratei serviciului militar ; acordarea de posibilități pentru instruire și învățătură ; cerem să fie respectat principiul „salariu egal la muncă egală“..
PARIS. — La 2 aprilie a sosit la Ankara generalul Lauris Norstad, comandantul suprem al forțelor armate ale N.A.T.O. din Europa. A.F.P. relatează că Norstad va avea întrevederi cu generalul Gürsel, președintele Republicii Turcia, și cu primul ministru Ismet Inönü.
PARIS. — Președintele Franței, De Gaulle, și primul ministru, Debré, au semnat la 2 aprilie decretul cu privire la deferirea fostului general Edmond Jouhaud, unul din principalii instigatori ai puciului militaro- colonialist care a avut loc în Algeria în aprilie 1961, Tribunalului suprem militar. Jouhaud a fost condamnat în lipsă la moarte. Conform legilor franceze, dacă criminalul condamnat este apoi confirmat bunalului.

în contumacie prins, verdictul trebuie de o nouă ședință a tri-

Il R IIurma unui decret publicat la 20 martie ele au fost excluse de pe lista partidelor care vor participa la referendumul din 8 aprilie. Nimic nu poate justifica acest arbitrariu împotriva unora dintre cele mai combative forțe anticolonialiste — scrie ziarul „L'Humanité“.
ATENA. La 2 aprilie, în Insula Rhodos (Grecia) s-a deschis conferința secretă a ambasadorilor R. F. Germane în țările Orientului Apropiat și Mijlociu. Presa greacă arată că la conferință vor fi eleborate planurile de intensificare a penetrației R. F. Germane în țările Orientului Apropiat și Mijlociu. Ziarele grecești subliniază că din cei 16 participanți la13 întîlnirea de pe insula Rhodos, sînt foști naziști.

OASPEȚI NEDORIȚI

BEIRUT. O delegație a locuitorilor acestui oraș și satelor învecinate a vizitat cancelariile primului ministru al Libanului și președintelui parlamentului, unde a depus o petiție de protest împotriva intrării în portul Beirut a unei escadre de nave ale flotei a 6-a americane. Poporul libanez, se arată în petiție, condamnă cu indignare vizita navelor de război americane în portul Beirut și cere ca pe viitor să nu mai aibă loc asemenea vizite. în cercurile competente din Beirut ea este pusă în strînsă legătură cu recentele evenimente din Siria, precum și cu situația generală din Orientul apropiat.
.L'Humanité“ re- baza legilor în comuniste din Reunion și Gua- ca și celelaltș

PARIS.latează că vigoare insulele Martinica, delupa — la fel partide — erau autorizate să participe la campaniile electorale sau pentru referendum, în prezent în
----  ----------o>e<>

Ziarul „' deși în partidele

SituațiaDAMASC 3 (Agerpres). — TASS. Ziarele din Damasc au publicat declarația Comandamentului Suprem al forțelor armate siriene în care se arată că condițiile existente în Republica Arabă Siria „reclamă ca toți cetățenii să pună capăt divergențelor, să se unească în jurul armatei și să o ajute la respingerea acțiunilor agresive și planurilor imperialiste". Comandamentul Suprem declară că armata este strîns unită în jurul lui și avertizează pe toți „cei care provoacă dezordine, că orice acțiune care va prejudicia securitatea republicii va ii pedepsită cu toată asprimea".In dimineața zilei de 3 aprilie, postul de radio Damasc a transmis apelul Comandamentului Suprem al forțelor armate către ofițeri, sergenți și soldați ai regiunii militare de nord (orașul Alep) ce- rîndu-le să depună armele și să se supună ordinelor Comandamentului Suprem. în caz contrar, arată postul de radio, ei vor ii considerați rebeli cu toate consecințele de- curgînd din aceasta.Postul de radio Damasc continuă să transmită telegrame care sosesc pe adresa prem din unor unități garnizoane, ră că Suprem.

din Siria

Comandamentului Su- partea comandanților militare și a șefilor de în care aceștia decla- sprijină Comandamentul

BEIRUT 3 (Agerpres). — TASS : Ziarele libaneze subliniază schimbarea situației din Siria și relatează despre hotărîrea Comandamentului Suprem al forțelor armate ale Republicii Arabe Siria de a restabili administrația civilă în țară. Comandanții regiunilor militare ale Republicii Arabe Siria, întruniți la 2 aprilie la Damasc în cadrul unei consfătuiri, au ajuns la următorul acord : Nazem Kudsi să reia postul de președinte al republicii, s* fie reluată activitatea Adunării Constituante, să se formeze un nou guvern în frunte cu unul din oamenii politici de seamă, să fie înlăturați ofițerii care au organizat lovitura de stat militară de la 28 martie și să fie expulzați din Siria, să fie numit un nou șef de stat major al forțelor armate.în știrile care sosesc din Siria se subliniază că în marile orașe ale țării se menține calmul. Postul de radio Damasc a transmis în seara de 3 aprilie o știre în care se arată că la Alep a fost restabilită ordinea.
PARIS 3 (Agerpres). — TASS: Co

respondentul din Geneva al agen
ției France Presse anunță că șapte 
ofițeri sirieni între care colonelul 
A. Nahlaui, I. Rabo, A. Dahman — 
organizatorii loviturii de stat din 28. 
martie — au sosit în ziua de 3 a- 
prilie la Geneva^ _____REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Bucureștii Piața „Sctnteli', Țe>L 17.80.10« 17.60.20. Abonamentele se fac la ofidlle poștale, factorii poștali șl dlfuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


