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BUZĂU (coresp. „Scînteii*). — Cèa .feriștii de la Depoul de locomotivă Buzău au obținut anul acesta succese de seamă în remorcarea trenu^ rllor cu tonaj sporit. Pînă în prezent el au remorcat trenuri cu un to- na] suplimentar de peste 20.000 tone; în acest fel s-a economisit o can-' titate de 1857 tone combustibil convențional, cu care se pot 321 trenuri de marfă pe Buzău-Mărășești.Cele mai bune realizări obținute în această perioadă de mecanicii Iorgu Podașcă, Nldolaej Vinciu șl Badea Banu.
Acțiuni de înfrumusețare 

a orașuluiAnul acesta s-a desprimăvărat mult mai tîrziu decît în alți ani. De aceea perioada de timp în care trebuie executate lucrările agricole de primăvară s-a scurtat simțitor, în mai puțin de o lună de zile trebuie pregătit terenul și semănate, toate culturile și în primul rînd mazărea, lucerna, trifoiul, borceagul, orzul, sfecla de zahăr, floarea-soare- lui, cartoful, iar porumbul, fasolea atunci cînd în sol există temperatura corespunzătoare. în total trebuie arată o suprafață de peste 2.400.000 hectare și semănată o suprafață de 6 milioane de hectare. Executarea unui volum de lucrări atît de mare într-un termen scurt necesită o mare concentrare de forțe și o organizare exemplară^ muncii, îneît să se folosească din plin toate tractoarele, mașinile agricole și atelajele, fiecare clipă cînd timpul permite lucrul în cîmp.Există toate posibilitățile pentru (realizarea cu succes a acestei sarcini dé mare răspundere. A sporit mult parcul de tractoare și mașini agricole, au fost pregătite atelajele și semințele, la sate au plecat un număr important de specialiști care ajută practic la organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole. La toate acestea se adaugă faptul că în această primăvară întreaga țărănime începe bătălia recoltei cu forțele unite în gospodării agricole colective. Aceasta creează posibilitatea să se introducă agrotehnica înaintată pe întreaga suprafață și să se execute lucrările în timp mai scurt și mai bine decît în trecut.în ultimele zile timpul s-a încălzit. Aceasta a permis mecanizatorilor, lucrătorilor din gospodăriile a- gricole de stat și colectiviștilor din multe raioane, îndeosebi din regiunile din sudul țării, să înceapă din plin lucrările agricole de primăvară. Bunii gospodari nu așteaptă ca pe întreaga suprafață să se zvînte terenul și abia după aceea să înceapă lucrul. Colectiviștii din Bîldana și Slobozia Moara, raionul Răcari, cercetează zilnic starea terenului și îndată ce văd că pe unele suprafețe terenul e bun de lucru trec imediat la pregătirea lui și la semănat. Așa se face că aici, printre ploi, s-au însămînțat însemnate suprafețe cu borceag, mazăre etc. Trebuie spus. însă că nu.se pro-, cedează așa peste tot. De aceea în timp ce în unele sate colectiviștii seamănă, vecinii lor din satele a- propiate, unde sînt condiții asemănătoare, se urnesc greu, aștep- tînd zvîntarea terenului peste tot.Timpul fiind înaintat, munca mecanizatorilor și a brigăzilor de colectiviști trebuie să fie astfel organizată îneît nici un tractor, semănătoare sau atelaj să nu stea nefolosit. Acum se vede cît de bine și-au pregătit mecanizatorii tractoarele și mașinile agricole, cum s-a organizat munca brigăzilor și aprovizionarea lor, cum Se îndeplinește sarcina ca pe un mare număr de tractoare să se lucreze în două schimburi — noaptea la pregătirea terenului și ziua la semănat. Tot acum trebuie să-și dovedească priceperea în organizarea și mobilizarea la lucru a colectiviștilor președinții de gospodării colective, inginerii și tehnicienii agronomi, brigadierii și șefii de echipe. Cu toții sînt chemați să muncească cu energie pentru rezolvarea operativă și cu spirit de răspundere a tuturor problemelor ce se ivesc în cursul campaniei agricole. ?Se știe ce mari sporuri de recoltă se pot obține prin folosirea semințelor din soiuri mai productive. Ținî’nd seama de aceasta, nume- roaee unități agricole socialiste și asigurat toate semințele necesare pentru însămînțănle de primăvară. Sînt Insă conduceri de gospodării care nici pînă acum nu și-au procurat, pe bază de schimb, semințe din soiuri mai pro-

ductive. Așa se explică faptul că schimbul de semințe nu s-a făcut în întregime, deși trebuia terminat de mult. Din datele Ministerului Agriculturii rezultă că în regiunile Suceava, Mureș-Autonomă Maghiară, Banat este întîrziat schimbul seminței de orzoaică ; în regiunile Suceava, Bacău, Banat, Cluj și Cri- șana — de floarea-soarelùi ; Galați, Suceava, Brașov, Cluj — de mazăre ; Mureș Autonomă Maghiară, Brașov, Bacău, Suceava — de porumb hibrid. Lipsurile existente în această privință trebuie grabnic lichidate.A executa lucrările de pregătire a terenului și semănat într-un timp mai scurt nu înseamnă deloc ca pot fi admise lucrările de slabă calitate. Inginerii și tehnicienii agronomi, cadrele de conducere din unitățile agricole sînt datori să dea dovadă de cea mai mare exigență, neîngăduind sub nici un motiv lucrul de mîntuială. La rîndul lor, fiecare mecanizator și fiecare colectivist să se străduiască să facă numai lucru de bună calitate, să antreneze și pe cei din jurul lor în acest scop.Dînd toată atenția semănatului nu trebuie să fie uitate nici celelalte lucrări agricole care se fac în această perioadă. îngrijirea semănăturilor de toamnă, îngrășarea griului care a ieșit mai slab din iarnă, grăparea arăturilor ijnediat ce se poate ieși în cîmp, scurgerea apei de pe semănături, pregătirea în cele mai bune condiții a suprafețelor destinate „porumbului 5.000“, lucrările în vii, grăpatul și îngrășarea pășunilor și fînețelor sînt lucrări cărora trebuie să li se acorde toată atenția, deoarece de timpul și modul cum sînt executate depinde în mare măsură obținerea de recolte bogate în acest an.în această campanie, inginerii agronomi ocupă posturi de comandă în lupta pentru sporirea producției agricole. Ei sînt chemați să ajute gospodăriile colective în rezolvarea executarea înalt nivelSuccesul pinde în mare măsură de activitatea politico-organizatorică ce o desfășoară organele și organizațiile de partid, sfaturile populare. Ele au datoria să se ocupe îndeaproape, zi de zi, de mersul lucrărilor agricole, să mobilizeze pe toți lucrătorii de pe ogoare și îndeosebi pe colectiviștii din gospodăriile nou create pentru a folosi din plin mijloacele de lucru, timpul prielnic.Folosind forme variate ale muncii politice de masă, organele și organizațiile de partid să facă ca întreaga țărănime să cunoască sarcinile ce-i stau în față, să înțeleagă necesitatea executării în cele mai bune condiții a lucrărilor a- gricole de primăvară, importanța a- cestei campanii pentru sporirea producției agricole, pentru consolidarea economică a gospodăriilor colective 1

Folosesc tractoarele
S.MI și atelajele proprii

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — De 
îndată ce timpul s-a încălzit, co
lectiviștii din raionul Bîrlad au 
început lucrările agricole de primă
vară, folosind tractoarele de 
S.M.T. și atelajele proprii.

Cele mai bune rezultate s-au 
ținut în gospodăriile colective 
Ibănești, Ciocani, Băcani, Rînzești, 
Blăgești și altele, unde au fost fo
losite din plin și atelajele proprii.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“)'. — Mecanizatorii gospodăriei agricole de stat Băicoi folosesc din plin timpul prielnic de însămînțat. în ultimele două zile ei au semănat cu mazăre aproape 170 ha și s-au angajat ca în următoarele 4 zile să termine de semănat întreaga suprafață de 621 ha cu această cultură. Se va trece apoi la semănatul ovăzului și al borceagului.în primele două zile, cele mai bune rezultate le-au obținut tractoriștii Nicolae Iordăchiță și Constantin Ștefan din brigada I de tractoare.
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Echipa de cazangii condusă do 
Vasile Boaru de la uzina de utilaj 
chimic București este apreciată în 
întreaga întreprindere pentru lu
crul de înaltă calitate. Iată, în 
fotografie, cîțiva din membrii a- 
cestei echipe : Ion Crăciun, Nico
lae Basamac, Alexandru Toma, 
Vasile Boaru șl Ion Dumltrașcu. 

(Foto: R. Costin)

Conferința locală a sindicatelor dului Muncitoresc Romîn, 'tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. In te
legramă se spune, între altele:Lucrările conferinței noastre sindicale au demonstrat hotărîrea fermă a tuturor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor din orașul Brașov de a lupta cu abnegație și entuziasm pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin din mărețul program elaborat de Congresul al IlI-lea al partidului privind desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.Avînd drept călăuză prețioasă Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, vom mobiliza și ajuta tot mai activ muncitorii, inginerii și tehnicienii în lupta pentru obținerea de produse cu performanțe superioare, mașini și fabricate de mare productivitate, durabile, cu rezistență sporită la uzură, paralel cu micșorarea greutății specifice. Ne vom preocupa de crearea tutuîor condi^ țiilor necesare colectivelor de muncă pentru a-și depăși angajamentele pe care și le-au luat de a realiza în acest an 30.658.000 lei economii și 32.501.000 lei beneficii peste prevederile planului.încheierea colectivizării agriculturii — eveniment de importanță istorică în viața patriei noastre — ridică și în fața celor ce muncesc în întreprinderile și instituțiile orașului Brașov noi sarcini de seamă. Organele sindicale de la Uzinele de tractoare și din celelalte întreprinderi care contribuie la înzestrarea tehnică a agriculturii noastre socialiste vor avea ca obiectiv important în activitatea de viitor mobilizarea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru a da patriei mai multe trac-i toare mai bune, cu caracteristici tehnice superioare.Intensificînd activitatea în sprijinul creșterii producției, sindicatele se vor occupa cu perseverență de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc.Asigurăm conducerea partidului că organele și organizațiile sin'dî-« cale, oamenii muncii din orașul Brașov vor munci cu dragoste, entu- ziasm și pasiune pentru a contribui tot mai mult la îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea al partidului, la înflorirea scumpei noastre patrii.— ==♦»»

INVITAT! LA SESIUNEA MARII ADUNĂRI NATIONALE

din orașul Brașov a adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti-

Articole din material plasticAnul acesta, la fabrica d9 mase plastice „București“ se vor produce numeroase sortimente noi din policlorură de vinii, relon, polistiren. Printre articolele din material plastic fabricate de la începutul anului și pînă acum se numără o serie de piese pentru autocamioane, pentru mașina de spălat rufe, instalațiile de iluminat ș.a.Se va lărgi și gama sortimentelor din material plastic pentru uz casnic. Anul acesta se vor produce noi modele covoare covoare rură de altele.
de perii de haine, scaune, de baie din polietilenă și de lung metraj din policlo- vinil, Jucării pneumatice și

servicii de masă,

Premieră 
la Consfanja

Teatrul de Stat din 
Constanta, secția o- 
peră și operetă, a 
prezentat ieri seară 
în premieră baletul 
„Fîntîna din Bacci- 
serai" de Boris Asa- 
fiev. Regia artistică 
și coregrafia sînt 
semnate de Mireille

I Savopol.

tuturor problemelor, la lucrărilor agricole la un agrotehnic.campaniei agricole de-

La uzinele de 
pompe și mașini 

agricole

Hala de montaj a uzinelor de pompe șl mașini a- gricole din București a devenit în cîteva minute neîncăpătoare. După lăsarea lucrului, peste 1800 de muncitori, tehnicieni și ingineri din toate sectoarele întreprinderii au participat la adunarea csare a avut loc cu prilejul invitării de delegați la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Nationale.După ce tov. Florea Dan, secretarul comitetului de partid din uzină, a deschis adunarea, a luat cuvîntul tov. Ion Lupu, secretar al

Comitetului raional de partid „23 August". El a vorbit, printre altele, despre perspectivele largi pe care terminarea colectivizării le deschide agriculturii.Cei prezenți și-au exprimat bucuria că din uzina lor vor participa ca invitați la viitoarea sesiune mai mulți tovarăși, printre care turnătorul Constantin Cristache, lăcătușul Ion Picui, Alexandru Moldo- veanu. Constantin Buhman, precum și directorul uzinelor, Andrei Popa.Muncitorul Constantin Munteanu de la sectorul montaj-pompe a arătat că, alături de celelalte întreprinderi producătoare de mașini agricole, colectivul de aici a contribuit la înzestrarea agriculturii

cialiste cu derne, de vitate. Numai în primele trei luni ale acestui an au fost trimise pe ogoarele patriei 1200 semănători de porumb, 2400 semănători de cereale și aproape 400 de pompe pentru de irigație.în continuare a vîntul lăcătușul mandi din sectorul mașini- agricole.•— Ne-a umplut inimile de bucurie vestea că întreaga agricultură a țării noastre a fost colectivizată. Aceasta presupune din partea muncitorilor din întreprinderi, a constructorilor de mașini agricole intensificarea eforturilor pentru a produce cît mai multe mașini agricole la un înalt nivel tehnic. în numele brigăzii pe care o conduc, mă angajez să dăm numai lucru de calitate, să realizăm sarcinile de plan la toți indicii. Sîntem încredințați că numai așa putem contribui la înflorirea agriculturii noastre socialiste.

SATU MARE (coresp. „Scînteii"'). 
— La Satu Mare se desfășoară în 
aceste zile o largă acțiune de înfru
musețare a orașului — inițiată de 
deputați, cu chemarea „Să facem o- 
rașul nostru cît mai frumos" — la 
care participă mii de cetățeni, în
deosebi tineretul. Pe numeroase 
străzi au început lucrări de moder
nizare, se curăță și se amenajează 
parcurile și spațiile verzi din toate 
cartierele orașului. In sere s-au pre
gătit aproape 4.000 de arbuști ortia- 
mentali, 13.000 trandafiri și. pestă. 
500.000 de flori.

Un nou cămin cultura!

Vaccinarea antitetanică 
și antidiftericăIn cursul acestei luni se desfășoară în întreaga țară o largă acțiune de vaccinare și revaccinare antitetanică, care cuprinde peste 4 milioane persoane — începînd cu copiii de la vîrsta de 3 luni. Vaccinul folosit este preparat la Institutul „Dr. I. Cantacuzino“.Tot în luna ‘ aprilie se va desfă- șura campania de primăvară de vaccinare și revaccinare antidifterică, care cuprinde toți copiii între trei luni și 12 ani. (Agerpres)

Instructorii artistici 
pe scenăTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Timp de aproape două săptămîni 475 de dirijori de coruri, instructori ai echipelor de dansuri, ai cercurilor de teatru de amatori și ai brigăzilor artistice de agitație ale căminelor culturale și cluburilor sindicale din regiunea Banat au urmat un curs de pregătire organizat de casa regională a creației populare.Ieri seară, cu ocazia închiderii cursurilor, instructorii artistici au a- părut pe scena casei studenților din Timișoara, de data aceasta ca in- terpreți, prezentînd un spectacol bogat și- variat.

— =

TG. MUREȘ (coresp. „Sctnteit^ 
— Ieri, în prezența a sute de colec
tiviști, a -fost inaugurat noul cămin 
cultural din comuna Dealu, raionul 
Odorhei. Construcția cuprinde o sală 
de spectacole cu 500 de locuri, două 
săli pentru bibliotecă, un club, ca
meră de proiecție;, cabine pentru ac
tori etc. Noul cămin cultural va fi 
ornamentat în interior cu nume
roase picturi și lucrări de gravură 
în lemn.

SIBIU (coresp. „Scînteii"). — La uzi
nele „Independența“ din Sibiu a în
ceput să se editeze un buletin lunar 
de documentare tehnică. Acesta are ca . 
scop principal să pună în curent pe 
proiectanți, tehnicieni, muncitori, cu 
cele mai noi și interesante probleme 
tehnice, științifice legate de specificul 
de producție al uzinei sibiene. La edi- y 
tarea buletinului participă cele maț 
pregătite cadre tehnice din uzină.

lucrările

noi mașini mo- înaltă producti-
Pentru prestigiul „măreți

Din noul peisaj bucureștean (Pe șoseaua Ștefan cel Mare)
------- — 1 =-----
Din noul peisaj bucureștean (Pe șoseaua Ștefan cel Mare)

luat culori Ia-

La G. A. S.
Coțușca

Gospodăria agricolă de 
sfat Coțușca, regiunea Su
ceava, se numără printre 
gospodăriile fruntașe în. spo
rirea producției la hectar și 
în dezvoltarea creșterii ani
malelor.

Datorită executării lucră
rilor în cele mai bune con
diții și folosirii unor canti
tăți mari de îngrășăminte 
naturale, anul trecut gospo
dăria din Coțușca a obținut 
în medie cîte 2.855 kg. grîu,

3.355 kg. porumb boabe, 
28.574 kg. porumb siloz la 
hectar etc.

Treptat, treptat a crescut 
și numărul animalelor. Anul 
acesta, gospodăria va avea 
un număr de 600 taurine, din 
care 331 vaci furajate.

Dînd o atenție deosebită 
seleejiei din prăsilă proprie, 
muncitorii din sectorul zoo
tehnic au reușit ca odată cu 
creșterea numărului de vaci 
să mărească și produejia la 
fiecare vacă furajată. în 
1961 s-au realizat, în medie, 
de la 218 vaci furajate, cîte 
4.052 litri lapte.

Realizările G.A.S, Cojușca 
sînt de mulfi ani un exem
plu pentru țăranii din satele 
vecine.

Despre toate acestea au 
vorbit crescătorii de animale, 
mecanizatorii și alfi lucrători 
din gospodărie la adunarea 
prilejuită de invitarea tova
rășului Nicolae Puiu, direc
torul gospodăriei, de a parti
cipa la lucrările sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale.

— Dacă gospodăria noas
tră și-a căpătat un bineme
ritat renume, merite îi revin 
și tovarășului Nicolae Puiu 
care a știut să conducă cu 
pricepere activitatea noa
stră — a spus brigadierul 
zootehnic Vasile Amifrului. 
Sîntem bucuroși 
va 
Și 
a
bune, 
anul acesta, 
bună îngrijire și furajare

că dînsul 
duce acolo cuvîntul 
hofărîrea noastră 

obține rezultate și 
Eu mă angajez 

prinfr-o

de 
mai 

ca 
mai 

a
vacilor, să objin o depășire 
de producție de 350 litri 
lapte de la fiecare vacă fu
rajată și să împărtășesc ex
periența noastră și gospodă
riilor colective învecinate.

Producția uzinei „Tehnofrig“ din Cluj crește an de an. Numai în acest an volumul producției va fi mai mare cu peste 20 la sută față de 1960. Creșterea continuă a producției acestei întreprinderi corespunde sarcinilor trasate de Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. în legătură cu dezvoltarea industriei frigului. Pentru a face față sarcinilor sporite uzina își lărgește capacitatea de producție.în această uzină se produc agregate frigorifice de diferite capacități, vitrine, dulapuri frigorifice și altele ce formează „lanțul“ frigorific cu care sînt înzestrate unitățile alimentare — de la antrepozitele frigorifice, pînă la magazinele de desfacere. De asemenea, se fabrică mașini și utilaje pentru industria alimentară. Ridicarea prestigiului „mărcii fabricii“ este în centrul întrecerii întregului colectiv.Lupta pentru calitate începe încă de la proiectare. Atît agregatelor frigorifice cît și celorlalte mașini și utilaje li se aduc modificări constructive și tehnologice pentru a corespunde cerințelor tehnicii moderne. O mare atenție se acordă asimilării de noi produse cu superioare.în ultima vreme au serie de măsuri pentruvelului tehnic al producției. E vorba în primul rînd de aplicarea unor procedee înaintate, cum este turnarea cu modele ușor fuzibile, turnarea sub presiune, în cochile etc. O seamă de operații de formare manuală au fost înlocuite cu formarea mecanică. A fost pusă în funcție o instalație pentru prepararea pămîn- turilor de formare. Metoda căliril

prin curenți de înaltă frecvență este folosită la fabricarea arborilor cotiți, tijelor de ventil, bolțuriloy etc. în curînd va fi introdusă și metoda strunjirii prin copiere. Tot pe linia ridicării nivelului tehnic al producției s-a trecut la dezvoltarea și dotarea sculăriei cu mașini perfecționate, cu un atelier de tratament termic și la încadrarea ei cu muncitorii cei mai calificați.

fost organizată o echipă specială din cei mai buni muncitori, iar ca șef al echipei a fost pus Iacob Eduard.Odată cu luarea diferitelor suri tehnico-organizatopice a organizat, mai bine și controlul nie de .calitate/ Controlorii pe verifică pe schimburi operațiilecutate de cîte 25—30 muncitori. Ei au rolul nu numai de a găsi de- de a le preveni. De de. a trece la exe- piese, fiecare mun- prima piesă contro-

mă- fost teh- fază exe-

caracteristicifost luate o ridicarea ni-

întrecerea mcTaliirfiișTilor 
de la „Tchiiolrig,'-(:iiij pentru 
ridicarea calității produselor

Calitatea produselor depinde, precum se știe, în mare măsură de gradul de calificare al muncitorilor și tehnicienilor. O bună parte din muncitorii din uzină au studii medii ; alții, peste 180 de tineri muncitori, frecventează liceul seral. în întreprindere au fost organizate cursuri de ridicare a calificării, la care participă numeroși muncitori. S-au ținut conferințe tehnice, s-au organizat cercuri de economie con-: cretă. Mai bine de 40 de ingineri urmează cursurile de automatizări de pe lîngă Institutul politehnic din Cluj.O seamă de operații ce trebuie executate la piesele unor agregate de frig sau ale altor mașini sînt încredințate muncitorilor cu cea mai bună pregătire profesională și cu o bogată experiență în producție. De pildă, lăcătușul montator Iacob Eduard, artist în meseria sa, lucrează la atelierul de prototipuri. Cînd s-au ivit greutăți în fabricarea vanelor din oțel inoxidabil a

fectele, ci și aceea, înainte cutarea unor citor prezintă lului pe fază și numai după ce a- cesta își spune cuvîntul începe producția de serie. De menționat că controlorii pe faze au fost recrutați din rîndul muncitorilor cu o calificare înaltă. Fiecare dintre ei are cel puțin studii medii.Serviciul controlului tehnic de calitate este dotat cu aparatură modernă. Controlul produselor finite se face cu, ajutorul standului de încercare sub sarcină, astfel că nici un produs nu iese pe poarta uzinei pînă cînd nu există deplina certitudine că el corespunde din toate punctele de vedere scopului pentru caro a fost fabricat.în jurul întrecerii pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor se face o largă publicitate în uzină, în toate secțiile sînt expuse lozinci mobilizatoare. în fiecare săp- tămînă la stația de radioficare sînt difuzate cele mai noi știri în legătură cu desfășurarea întrecerii socialiste. Deosebit de instructivă este vitrina calității, unde sînt expuse piese bine și corect, executate, alături de altele — rebutate. La intra-
AL. MUREȘAN 

coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. III-a)
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Viticultura
la hectarcuși plantare a lor cu deterenurile în pantă, pentru extinderea

buturugii s-a făcut 
pentru a o feri de 
uscafe de primă-

sînf de cea maf
In decurs de numai cîteva zile, lucrătorii de la gospodăria de sfat 

Valea Călugărească, regiunea Ploiești, au plantat viță de vie pe o 
suprafață de 6 ha. în fotografie, un grup de muncitori executînd plan
tatul viței de vie. (Foto : M. Cioc)

Congresul al III-lea al partidului 
a stabilit ca pînă în 1965 suprafața totală cu vii să ajungă la 300.000 ha și să se realizeze o producție anuală de cel puțin 1.400.000 tone struguri. Țara noastră are cele mai favorabile condiții pentru lărgirea continuă a suprafețelor cu vii cît și pentru sporirea simțitoare a producției la hectar prin aplicarea complexului de măsuri agrotehnice.Colectivizarea agriculturii creează cele mai bune condiții pentru dezvoltarea acestui important sector al agriculturii noastre. Experiența gospodăriilor colective Jariștea și Urechești care au obținut anul trecut pe suprafețe întinse cîte 7000 kg struguri la hectar dovedește ce mari posibilități au gospodăriile colective de a spori producția viticolă.în acțiunea de extindere a culturii viței de vie trebuie să se țină seama de recomandările Consfătuirii pe țară a colectiviștilor. în multe regiuni sînt zeci de mii de hectare terenuri în pantă care nu pot fi valorificate rațional decît prin cultura Viței de vie. Acest lucru prezintă o mare importanță economică: sînt puse în valoare terenuri neproductive sau slab productive și într-un timp relativ scurt, 3—4 ani, gospodăriile colective pot să realizeze mari Venituri bănești. Prin munca organizată a colectiviștilor din regiunile Galați, Dobrogea, Argeș și altele s-au executat terase și alte amenajări pe suprafețe întinse care au fost plantate cu viță de vie. Gospodăria colectivă din Băleni, regiunea Galați, a și obținut în toamna trecută de pe terenuri altădată pîrloage prima recoltă de cîte 6000 kg struguri la hectar. Gospodăria colectivă din comuna Smulți a obținut anul •trecut de pe 32 ha cu viță de vie cultivată pe terase un venit de peste 500.000 lei. Văzînd cît de rentabilă este cultivarea viței de vie, colectiviștii de aici au hotărît ca în 1962 să amenajeze și să planteze cu încă 70 ha de teren în pantă, productiv pîn^acum.în stațiunile experimentale ticole s-au făcut numeroase cercetări în vederea stabilirii sistemelor de amenajare a terenurilor în pantă care să înlăture procesul de eroziune, să creeze condiții favorabile creșterii și rodirii viței de vie și pentru mecanizarea în perspectivă a lucrărilor. Cu ajutorul inginerilor pe care îi au la dispoziție și cu concursul stațiunilor experimentale de specialitate, gospodăriile colective trebuie să iden-

viene-vi-

tifice din timp terenurile care se pretează a fi plantate cu viță de vie și să elaboreze un' plan concret de amenajare viță de vie.în afară de o altă rezervă plantațiilor viticole o constituie terenurile nisipoase aflate în regiunile Oltenia, Galați, Crișana și altele. Plantarea lor cu soiuri de struguri de mare producție și de masă dă cele mai bune rezultate. Extinderea noilor plantații de vii trebuie să se facă numai pe baza sistematizării și organizării teritoriului astfel ca să le asigure condiții bune de creștere, rodire și de mecanizare în perspectivă a principalelor lucrări agrotehnice.Gospodăriile colective au încă suprafețe întinse de vii cu un procent ridicat de goluri. Ele trebuie completate în viile tinere cu vițe altoite. Pentru a spori producția în viile pe rod, mai bătrîne, trebuie să se facă redesfundarea parțială a solului, concomitent cu aplicarea de îngrășăminte, completarea golurilor prin marcotaj și tăieri de regenerare a butucilor. Acolo unde procentul de goluri este foarte ridicat nu mai este rentabil să se facă completarea golurilor. în acest caz este bine să se treacă la defrișarea viei și înființarea de noi plantații.De asemenea, o sarcină importantă este ca pe măsură ce se înființează noi plantații și să se defrișeze viile dau producții mici și litate.Sortimentul noilor vii trebuie respectat mare strictețe. Conform indicației date de partid trebuie ca cel puțin ■50 la sută din plantările anuale să le reprezinte strugurii de masă. De ce este necesar să se facă acest lucru ? Dintre toate fructele, strugurii sînt printre cei mai apreciați.Dezvoltînd cultura strugurilor de masă, gospodăriile colective din zonele favorabile au însemnate avantaje economice. Calculele făcute a- rată că un hectar de vie din soiuri de masă produce și dă un venit curat cu mult mai mare decît strugurii de vin. Rezultă limpede că este avantajos ca alături de strugurii pentru vin să se extindă continuu suprafața cu struguri de masă.O problemă nouă care se impune a fi urgent rezolvată este înmulțirea soiurilor de masă cu coacere

foarte timpurie și timpurie, astfel ca din totalul strugurilor de masă să realizăm circa 25-30 la sută soiuri timpurii. Această măsură va permite lărgirea actualului sezon de consum al strugurilor de masă la 50-60 de zile la minimum 110—120 de zile.Sîntem în plină campanie de plantare a viței de vie. Această lucrare trebuie făcută cu cea mai mare atenție pentru a se asigura o prindere cît mai bună.Paralel cu extinderea plantațiilor de vii, o mare atenție trebuie dată acum lucrărilor de dezgropat și tăiat, precum și aplicării metodelor a- grotehnice înaintate recomandate dc către stațiunile experimentale viticole menite să asigure obținerea unor recolte mari de struguri la hectar, de bună calitate și la un preț redus.Extinderea plantațiilor viticole și ridicarea producției de struguri la hectar reprezintă în etapa actuală o acțiune de foarte mare importanță pentru întărirea economică-organi- zatorică a gospodăriilor colective și buna aprovizionare a populației cu struguri și vin.
ing. NICOLAE ȘTEFAN 

director al Institutului 
de cercetări hortiviticole

Este oare posibil ca pro- 
duejia de struguri la hectar 
să fie sporită ele două și 
chiar de trei ori ? Experiența 
brigăzii pe care o conduc 
dovedește că acest lucru 
este cu putință. Din 1952 
producția de struguri a cres
cut de la 5.000 kg la hectar 
la 16.000 kg în anul trecut 
pe întreaga suprafață de 60 
ha. Este o recoltă mare dar 
care poate crește și mai mult. 
Cum am putut obține ase
menea rezultat ?

Cele 60 ha cultivate cu 
viță de vie au densitatea de 
3.180 butuci la hectar. Via 
este susținută în întregime 
pe spalieri. Trebuie să spun 
că la început cînd am pre
luat această brigadă golurile 
reprezentau 40 la sută și pe 
care apoi le-am completat, 
an de an, prin marcotaj și 
vițe altoite. La baza obține
rii unor recolte mari de stru
guri au stat : folosirea îngră
șămintelor, tăierile aplicate

intră pe rod, hibride, care de slabă ca-plantații cu cea de mai
In podgoria ' Gospodăriile Drăgășani , ~ .• j „U. colective

Strugurii de masă ne-au adus2.5Ô0.ÔÔÔ leiun venit deLa noi, la Ostrov, în raionul Adamclisi, cultura viței de vie este o îndeletnicire tradițională. De altfel, datorită culturii viței de vie numele comunei noastre este destul de cunoscut. Strugurii de masă Afuz-Ali de Ostrov, cu dulceața și aspectul deosebit sînt mult apre- .ciați, atît în țară cît și peste hotare.Cu toate acestea în 1957, cînd s-a terminat colectivizarea agriculturii în regiune, doar vreo 30—35 la sută din suprafața viilor era ocupată cu varietăți de struguri de masă. în afară de acestea multe din vii erau bătrîne, cu goluri și cu pomi prin ele. îndrumați și sprijiniți în permanență de către organele de partid și de stat, noi am pornit la extinderea viilor pe terenul argilos, în pantă, sărac în substanțe hrănitoare. Din 1958 și pînă în prezent gospodăria noastră a plantat cu viță vie 108 ha. Din acestea 26 ha fost plantate pe terase.De asemenea, am refăcut viaUnele suprafețe prin plantarea golurilor. Acum avem 310 ha vie, din care 210 ha pe rod.Vreau să subliniez că toată suprafața plantată în ultimii ani — 108 ha — a fost plantată numai cu viță de vie din soiul Afuz-Ali, care la noi produce cei mai buni struguri masă. în planul de perspectivă gospodăriei noastre se prevede tinderea suprafețelor plantate .viță de vie pînă la 600 ha. După

de aupe

cum ne-a dovedit propria noastră experiență, acesta esțe modul de folosință cel mai rentabil al terenurilor neproductive și slab productive, înainte, de pe un hectar cultivat cu ovăz (singura cereală care mergea pe terenurile unde am plantat viță de vie), noi obțineam o producție în valoare de 800—900 lei, de pe un ha din același teren plantat cu viță de vie pentru struguri de masă noi am obținut în anul trecut un venit de 12,000 lei. în general de pe cele 210 ha de viță de vie pe rod noi am obținut o producție medie de struguri de 4000 kg la ha ; venitul bănesc din viticultură s-a ridicat la aproape 2.500.000 lei.Pentru a avea material săditor de cea mai bună calitate, ne-am înființat o pepinieră viticolă pe o suprafață de 4 ha, Cu materialul săditor produs aici am început de cîteva zile plantatul a încă 35 ha cu viță de, vie. Toată această suprafață (din care 28 ha în terase) o plantăm numai cu viță de vie din soiul Afuz-Ali pentru struguri de masă.

Podgoria Drăgășanilor, așezată la trecerea dintre cîmpie și colinele subcarpatice, are condiții olima- tice deosebit de favorabile pentru obținerea de struguri și vinuri superioare. Dar în marea lor majoritate plantațiile de vii din podgoria Drăgășanilor sînt vechi, de peste 50—60 de ani, cu foarte multe soiuri și goluri care în unele trupuri depășesc 60—70 la sută.în ultimii ani s-a început organizarea unor plantații cu soiuri de viță valoroase i la gospodăriile de stat Drăgășanj, Sîmburești, precum și în gospodăriile colective din Zlă- tărei. Șutești și Zăvideni. Producțiile mari obținute aici — 8—10.000 struguri la ha — au constituit bun exemplu de urmat și pentru lelalte gospodării ion.Sub îndrumarea nai de partid un cialiști a identificat perimetrele ce urmează a fi plantate pînă în anul 1965. Totodată s-au stabilit și soiurile de viță, avîndu-se în dere natura solului, expoziția renului și raionarea soiurilor, urma centralizării datelor s-a juns la concluzia că în raionul Drăgășani, suprafața viilor va

colective din kg un ce- ra-comitetului raio- colectiv de spe-
ve- te-Ina-

crește de la 6.831 ha la 12.809 ha, ceea ce reprezintă 20 la sută din suprafața agricolă a raionului. Extinderea plantațiilor noi se va face pe seama viilor cu potențial redus de producție productive și în pante.Acțiunea dere a plantațiilor de vii necesită o mare cantitate de material săditoir. Față de suprafețele sporite ce urmează a se plania, în 1962, se vor altoi circa 10 milioane vițe, iar în următorii ani se va ajunge la 20 milioane vițe,• Pe măsură ce gospodăriile colective din Tighina-Voicsști, Ștefă- nești, .Zlătărei și Bîrseanu, unde se înființează școli de viță, vor căpăta o experiență în producerea materialului săditor, se vor înființa pepiniere viticole și în cadrul altor gospodării colective cu caracter viticol.Măsurile luate au fost urmate de o muncă practică pe teren. Pentru plantările de primăvară s-a desfundat o suprafață de 306 ha teren. în vederea producerii materialului sâcâitor viticol, s-au desfundat 25 ha teren în școlile de vițe.în acțiunile privind refacerea și

și pe terenuri slab neproductive situateextindere și reface- pe sea

viței de vie extinderea plantațiilor de vii în raion, comitetul raional de partid s-a sprijinit pe ajutorul calificat al cercetătorilor de la Stațiunea experimentală viticolă din Drăgășani. Colectivul de cercetători ai stațiunii experimentale viticole au contribuit la stabilirea masivelor de vii comune și unități ce urmează a planta în anii viitori.Refacerea plantațiilor de viifost condusă direct de organizațiile de bază din gospodăriile colective care au mobilizat pe toți comuniștii, activul fără partid la a- ceastă importantă acțiune.Biroul comitetului raional de partid a analizat într-o ședință mersul lucrărilor privind extinderea plantațiilor de vii, Cu acest prilej au fost luate o serie de măsuri pentru îndreptarea unor lipsuri. Muncind zi de zi și cunoscînd bine problemele ce se ridică, sîntem convinși că prevederile Congresului al III-lea al P.M.R. privind refacerea și dezvoltarea viticulturii vor fi realizate cu succes.
NICOLAE BÄDULESCU 

prim-secretar al Comitetului raional 
de partid — Drăgășani

Poate nicăieri în țară strugurii de masă 
nu sînt atît de buni ca la Greaca. Dar a- 
ceasta nu este singura lor calitate. Ei se coc 
mai devreme cu două săptămîni decît cei 
din alte podgorii. Strugurii din soiurile Perla 
de Csaba, Afuz-Ali, Muscat Hamburg care se 
produc la Greaca apar primii pe piața Capi
talei. Cum se explică acest lucru ? Sînt cî
teva condiții care favorizează grăbirea coa
cerii : expoziția sudică a teraselor și apoi ve
cinătatea lacului Greaca a cărui pînză de 
apă întocmai ca o oglindă reflectă razele 
soarelui făcînd astfel ca vița de vie să aibă 
mai multă lumină și căldură.

Malul lacului Greaca din raionul Oltenița 
a fost brăzdat de șuvoaiele de apă care au 
format ogașe adinei. Fiind și puternic încli
nat, terenul nu a putut fi folosit. Cu cîțiva 
ani în urmă în comuna Greaca a luat ființă 
o stațiune experimentală care urma să de
monstreze prin ce măsuri pot fi puse în va
loare terenurile de coastă, cum trebuie ame
najate pentru a fi ferite de eroziune. în scurtă 
vreme s-au amenajat terase și s-a plantat 
cu viță de vie din soiuri de masă o supra
față de 50 ha teren. De asemenea, s-a făcut 
o plantație de 10 ha portaltoi care dă un 
material săditor de bună calitate. Anul tre
cut aci s-a realizat o producție medie de 
10.000 kg la hectar. Stațiunea nu numai că 
a renunțat la alocațiile de la buget ci a dat 
un beneficiu de peste 400.000 lei.

Cercetătorii de la Greaca au reușit ca în 
scurta vreme să definitiveze cele mai po
trivite sisteme de amenajare a teraselor, me
todele agrotehnice ce trebuie aplicate aici etc.

Experiența cîștigată de către stațiunea ex
perimentală de la Greaca contribuie la ex
tinderea plantațiilor pentru struguri de masă 
în sudul regiunii București.

rațional, lucrările aplicate te
renului și stropirile. Cum le 
facem noi ?

Brigada dă o mare afenjis 
afîf folosirii îngrășămintelor 
naturale cît și chimice. Pe 
lîngă gunoiul de grajd noi 
mai folosim tescovina com
postată care s-a sfrîns de-a 
lungul anilor. îngrășăminte!» 
le-am dat în cursul lunilor 
de iarnă răspîndindu-le pe 
fundul șanțului rămas în 
urma arăturii de toamnă. 
Totodată, s-au împrăștiat și 
cîte 200—300 kg superfosfaf 

, la hectar. Primăvara, oclafă 
cu arătura aceste îngrășă
minte au fost îngropate, în 
pămînt.

Dezgropatul viilor l-am fă
cut în două faze. Înfîi am 
scos corzile cu furca avînd 
grijă să nu se rupă ochii iar 
dezvelitul 
mai fîrziu 
vînfurile 
vară.

Tăierile 
mare însemnătate pentru re
coltă. Noi am urmărit ca la 
fiecare butuc să rămînă un 
număr de 120—180 ochi pe 
cele 8—12 corzi lungi. La 
tăiat am finul seama și de 
copilii care trebuie 
pentru asigurarea 
necesare în anul i 
Cercuitul îl facem 
după tăiat și avem grijă ca 
în fimp scurt să scoatem la 
margine toate resturile da 
corzi. In felul acesta putem 
trece neîntîrziat la executa
rea arăturii de primăvară și 
a sapei mari pe rînd. în 
timpul verii am mai tăcut 
4—5 prașile pe rînd, lega
tul lăstarilor de 4 ori și 4 
stropiri împotriva manei.

Aplicarea acestor lucrări 
este hofărîtă de munca oame
nilor. în brigada mea sînt oa
meni cu care lucrez de mal 
multă vreme și care au cîști- 
gat o bună experiență. Fă' 
cînd toate lucrările fără în- 
tîrziere și de cea mai bună 
calitate noi am reușit să ob' 
ținem o producție de 16.121 
kg struguri la hectar la un 
preț de cost de numai 0,74 
lei kg. Vinurile obținute au 
fost de bună calitate. întrea* 
ga gospodărie a obținut o 
producție mare de struguri 
pentru care a fost decorată. 
Noi sîntem hotărîfi ca prjg 
aplicarea unei agrotehnici co
respunzătoare să 
producții și mai 
struguri.

GH. SAVIN 
brigadier G.A.S. Odobești

> lăsați 
corzilor 

următor, 
imediat

obținem 
mari da

CONSTANTIN MARGINE 
vicepreședintele gospodăriei 
colective din Ostrov, regiunea 

Dobrogea

Pe nisipurile zburătoare rodesc viiCu cîțiva ani în urmă, gospodăria colectivă „Pămînt desțelenit“ din comuna Ciobanu, raionul Hîrșova, avea o suprafață de peste 200 ha cu viță de vie. Din păcate acestea erau numai vii hibride, cu o producție de struguri scăzută și de slabă calitate, care pe deasupra erau plantate șl pe terenurile fertile, bune pentru cultura cerealelor. Gospodăria noastră posedă însă peste 300 ha terenuri acoperite cu nisipuri zburătoare sau terenuri foarte nisipoase de pe care se obțineau producții foarte scăzute de grîu și porumb.Urmînd indicația partidului noi am început defrișarea treptată a viei hibride și plantarea de vie nobilă pe terenurile nisipoase, neproductive sau slab productive și pe terase. Așa se face că în momentul de față avem 290 hectare cu viță de vie. Din acestea, 228 ha sînt vii altoite și pe rădăcini proprii. Din noile plantații de viță de vie, 210 ha au fost făcute pe terenuri nisipoase, din care circa 150 ha pe nisipuri zburătoare,

iar 18 ha pe terase. Noi am mers pe linia plantării unor varietăți valoroase care în condițiile gospodăriei noastre dau producții mari de struguri și de bună calitate. Din totalul suprafețelor plantate cu viță de vie, 16—20 la sută sînt ocupate cu varietăți de struguri de masă.în anul 1961 primele 28 ha din plantațiile tinere de viță de vie au început să rodească. Valorificarea producției de struguri a adus gospodăriei noastre un venit de 630.000 lei. Anul acesta intră pe rod încă 56 hectare de viță plantată pe nisipuri, iar veniturile realizate de gospodăria noastră din sectorul viticol vor crește la pește 800.000 lei.în planul de producție al gospodăriei colective din Ciobanu se prevede extinderea plantațiilor de viță de vie pe o suprafață de peste 400 ha din care circa 50 ha pe terase, iar restul pe nisipuri.
Ing. GHEORGHE PINTILICIUC 

președinte G.A.C. Ciobanu, 
raionul Hîrșova

Terasarea asigură condițiile 
cele mai bune pentru valorifi
carea terenurilor accidentate 
și obținerea unor producții 
mari de struguri. Pe baza ex
periențelor întreprinse, Institu
tul de cercetări ho.riiviticole 
recomandă diferite tipuri de 
terase. Acestea au fost tipărite 
într-un afiș de către Ministerul 
Agriculturii. în afișul reprodus 
alături se recomandă trei tipuri 
de terase.

1) cu platforma orizontală în 
regiunile secetoase cu precipi
tații medii anuale mai mici de 
550 mm.

2) cu platforma înclinată 
10-12 la sută în regiunile cu 
precipitații suficiente — peste 
550 mm.

3) cu platforma înclinată 
15-18 la sută în regiunile în 
care unele perioade au exces 
de umiditate.

Totodată se dă și schema de 
executare a teraselor prin des
fundare, distanțele de plantare 
între rînduri și pe rind etc.

Dealul Golească de la Ștefăneștl, regiunea Argeș, altădată brăzdat de ogașo și plin de rîpi, a 
fost amenajat în terase care au fost plantate cu viță de vie. Prin intrarea pe rod a aceslor plantații se 
obțin sute de vagoane de struguri de cea mai bună calitate.
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în aceste zile în viticultură sînt 
mulțime de lucrări de făcut. Exe

cutarea lor la timp și de cea mai 
bună calitate este hotărîtoare pen
tru obținerea unor producții mari 
de struguri.

Prima lucrare este dezgropatul 
viței de vie care trebuie să se facă 
peste tot cît mai repede. întîrzie- 
rea dezgropatului duce la clocirea 
mugurilor roditori provocată de 
schimbările de temperatură — cald 
cu rece — lucru care se întîmplă 
foarte des la desprimăvărare.

Tăierea viței de vie este o lucrare 
care hotărăște în mare măsură roa
dele viitoarei recolte. Prin aceasta 
se lasă fiecărui butuc numărul de 
ochi necesari pentru a se obține o pro
ducție cît mai mare. De ce sînt ne
cesare tăierile la vița de vie ? Dacă 
este lăsată să crească în voia ei, ea 
dă lăstari puternici care se îndepăr
tează pe an ce trece de suprafața 
pămîntului și nu se mai poate face

îngropatul. Prin tăieri înlă
tură o parte din corzi pentru a 
menține butucul cît mai aproape 
de pămînt, asigurîndu-se celeilalte 
părți condiții mai, bune de hrană 
care asigură o fructificare mai bună și deci recolte mari și de calitate. 
Tăierea este socotită, așadar, o lu
crare obligatorie pentru vița de vie.

Sistemele de tăiere variază de la 
o regiune la alta și depind de con
dițiile materiale, soiul cultivat și 
agrotehnica, ce se aplică. Lucrarea 
se execută îndată după dezgro
pat. Cu acest prilej se stabi
lește sarcina de rod lăsînd pe 
coarde un număr anumit de ochi la 
hectar. Astfel, pentru podgoria Dea
lul Mare se recomandă să se lase 
la hectar 215.000—250.000 ochi ; 
Odobești 300.000—370.000 ochi ; Dră
gășani 250.000—275.000 ochi ; Tîrna- 
ve 200.000—300.000 ochi ; Murfatlar 
135.000—180.000 ochi. Calculînd și 
stabilind precis sarcinile de rod co
respunzător cu producția maximă pe

care poate să-o dea o podgorie oare 
care și aplicînd științific ‘1. Mie 
de tăiere se va reuși să se oo^ină 
o recoltă bogată de struguri și de cea mai bună calitate.

După ce vița de vie a fost tăiată 
se face legatul iar restul de coarde 
sînt scoase la marginea rîndurilor. 
Urmează apoi lucrarea adîncă 
primăvară sau „sapa mare“ 
spune. Această lucrare are 
să afineze pămîntul.

Tot în această, perioadă 
plantatul vițelor de vie pe
care au fost desfundate din timp, 
nivelate și pichetate. Plantarea se 
face îndată ce pămîntul s-a zvîntat 
și p nă cînd via începe o desmugu- 
rire. înainte de plantare, vițele se 
fasonează și se mocirlesc. La plan
tare se calcă bine pămîntul din jur. 
Lăstarul rămas afară se mușuroiește 
eu pămînt mărunt și reavăn.

Aplicarea acestor recomandări 
trebuie să se facă diferențiat de la 
o podgorie la alta.
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Cu prilejui celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Ungariei

TELEGRAME EXTERNE
Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Ungare la București, Béla Némety, a oferit miercuri seara, în saloanele Casei Centrale a ' Armatei, o recepție cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării /[Ungariei.La recepție au participat tovarășii 'îon Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- ■' raș, Chivu Stoica, Ștefan Voitec, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, membri ai C.C. P.M.R., ai Consiliului de Stat și*Ambasadorul R. P. Ungare bucurești, Béla Némety, însoțit înembrii ambasadei, a (miercuri dimineața coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei și Monumentul Eroilor Sovietici.Au fost de față reprezentanți Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Forțelor Armate.

★în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 17-a aniversare a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, S.R.S.C. a organizat, miercuri Idupă-amiază, o serie de conferințe pe această temă.La clubul .Fabricii de încălțămin
te „Dîmbovița“ din Capitală a luat Cuvîntul inginerul șef al întreprinderii — Nicolae Marinescu. Au fost de față membri ai ambasadei R. P. Ungare la București.în prezența a numeroși muncitori Și chimiști de la Fabrica de antibiotice din Iași a vorbit, despre marea părbătoare a poporului frate ungar, prof. univ. Ion Creangă, rectorul [Universității „Al. I. Cuza“, iar la [Uzinele „Independența" din Sibiu f— prof. univ. Victor Hoffmann, președintele filialei S.R.S.C. Brașov.

ai aila de depuslaai ai

T

guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultură, ziariști romîni și străini.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.*La solemnitatea de la Monumentul Eroilor Sovietici au luat parte membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București în frunte ambasadorul I. K. Jegalin.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor romîni și sovietici căzuți în lupta împotriva fascismului.Muncitori, ingineri și tehnicieni din Timișoara au ascultat conferința ținută de prof. univ. Ion Curea, iar la Casa prieteniei romîno-sovietice din Craiova a conferențiat șeful secției de învățămînt și cultură a sfatului popular al orașului — Ion Călin.

zilele de 3—4 aprilie 1962 a loc plenara lărgită a Comite- Central al Uniunii Tineretului
Matmg Ia Ateaua sai apărarea păeâi 

șh democratica

cu

★4 și 10 aprilie, stațiile noas- radio transmit „Săptămîna ungare“.între tre de muziciiEmisiunile programate în această perioadă cuprind noi înregistrări de cîntece, muzică populară și de dans, muzică din opere și muzică de cameră primite din partea Radiodifuziunii R. P. Ungare, precum și un concert al orchestrei simfonice a radiodifuziunii din țara prietenă.(Agerpres)
Funeraliile artistului poporului

Camil Ressu

în avut tului Muncitor.La lucrările plenarei au participat membrii și membrii supleanți ai C.C. al U.T.M., activiști din secțiile C.C. al P.M.R., reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii de cultură fizică și sport, Consiliului național al femeilor, Ministerului învățămîntului și Culturii și ai altor ministere, primii secretari și secretarii cu probleme de școli și pionieri ai comitetelor regionale ale Uniunii Tineretului Muncitor, primii secretari și secretarii unor comitete raionale și orășenești U.T.M.. directori și secretari ai unor organizații de bază P.M.R. din școli medii și profesionale. De așemenea, la lucrările plenarei au participat numeroși secretari de organizații U.T.M. din școli, instructori superiori de pionieri, elevi fruntași la învățătură.La primul punct al ordinei de zi plenara a dezbătut activitatea poli- tico-educativă pe care o desfășoară organizațiile U.T.M. din școli în rîndul elevilor și activitatea organizațiilor de pionieri, adoptînd hotă- rîri corespunzătoare.La al doilea punct al ordinei de zi au fost adoptate unele măsuri organizatorice.Tov. Roman Nicolae și Burtică Cornel — secretari ai C.C. al U.T.M. — în legătură cu trecerea lor în alte domenii de activitate au fost eliberați din funcțiile lor, iar tovarășii Nistor Octavian și Bîrlea Ștefan fost aleși ca secretari ai C.C. U.T.M. au
al

DELHI 4 (Agerpres). — în după- amiaza zilei de 31 martie delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne a vizitat Muzeul Național și Galeria Națională de artă modernă din Delhi și a vizionat o suită de filme documentare despre India.în ziua de 1 aprilie delegația Marii Adunări Naționale însoțită de ambasadorul R. P. Romîne în India, Iancu Horațiu, a vizitat cunoscutul complex hidroenergetic Bhakra Nangal din statul Punjab. La sosire solii poporului romîn au fost în- tîmpinați cu căldură de președintele adunării legislative a statului Punjab, Prabadh Chandra, de directorul général al complexului hidroenergetic, B. R. Palta, precum și de reprezentanți ai autorităților locale.în continuare, delegația a plecat spre orașul Chandigarh, capitala statului, oraș nou construit în întregime într-un stil modern. însoțiți de G. R. Nangia, inginerul șef al orașului, oaspeții au vizitat sediul Curții Supreme și clădirea Parlamentului, unde au fost întîmpinați de președinții celor două camere ale Parlamentului statului Punjab. Seara, în cinstea delegației a fost oferit un dineu. La sfîrșitul dineului, S. K. Singh, președintele Consiliului Legislativ, și P. Chandra, președintele Adunării Legislative, au rostit cu- vîntări în care și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării romîno- indiene.în dimineața zilei de 2 aprilie, de-

vi-
Primirea delegației de către președintele Indiei, 

dr. Rajendra Prasadlegația, înapoindu-se la Delhi, azitat Institutul de Științe Medicale, apoi a făcut o vizită la Comisia de planificare unde a fost primită de G. Nanda, ministrul unional al Planificării, C. M. Trivedi, membru în Comisia de planificare, și alți funcționari superiori. Tovarășul Roman Moldovan, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, a făcut o expunere despre organizarea și mecanismul planificării în R. P. Romînă care a fost urmărită cu deosebit interes.în seara zilei de 2 aprilie ambasadorul R. P. Romîne în India, Iancu Horațiu, a oferit o recepție în cinstea delegației Marii Adunări Naționale, la care au participat președintele Camerei Populare a Indiei A. Ayyangar, miniștri, membri ai parlamentului, membri ai corpului diplomatic acreditați New Delhi, corespondenți indieni.DELHI 4 (Agerpres). — amiaza zilei de 2 aprilie Marii Adunări Naționale a mîne condusă de acad. St. S. Nicolau a fost primită de către președintele Indiei dr. Rajendra Prasad. Președintele statului indian a subliniat ajutorul acordat Indiei de către Republica Populară Romînă în dezvoltarea industriei petroliere și și-a exprimat convingerea că relațiile dintre cele două țări se vor lărgi și se vor întări și mai mult.în dimineața zilei de 3 aprilie a.c delegația Marii Adunări Naționale a părăsit India.
Sosirea la Moscova

la străini șiin după- delegația R. P. Ro-

Miercuri au avut loc funeraliile artistului poporului Camil Ressu, membru al Academiei R. P. Romîne, laureat al Premiului de Stat, președinte de onoare al Uniunii artiștilor plastici.în cursul zilei de marți și dimineții de miercuri, prin fața sicriului cu corpul defunctului, depus la sediul Uniunii artiștilor plastici, trecut numeroși oameni de artă cultură, foști elevi, studenți, teni și alți oameni ai muncii, au adus un ultim omagiu marelui ftrtist dispărut.La mitingul de doliu care a avut Ioc miercuri la ora 13 au luat cuvîn- ,tul artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, acad. Gh. Oprescu, artist al poporului, directprul Institutului de istoria jartei al Academiei R. P. Romîne,

auȘi prie- care

Virgil Florea, director general în Ministerul învățămîntului și Culturii, prof. P. Dumitrescu, rectorul Institutului de arte plastice „N. Gri- gorescu“, și Al. Ciucurencu, maestru emerit al artei, secretar al Uniunii artiștilor plastici. Vorbitorii au scos în relief meritele deosebite ale lui Camil Ressu în dezvoltarea artei ro- mînești, contribuția sa la făurirea unei arte cu un bogat conținut de idei, exprimînd aspirațiile poporului nostru pentru pace, pentru o viață mai bună. Prin moartea lui Camil Ressu — au arătat vorbitorii — viața artistică din țara noastră a pierdut un strălucit reprezentant.După adunarea de doliu, cortegiul funebru s-a îndreptat spre cimitirul Bellu, unde s-a făcut înhumarea.(Agerpres)

Depunere de coroane 
la Monumentul Eroilor 

PatrieiMiercuri dimineața noul însărcinat cu afaceri al Finlandei la București, Valpas Vesa Hiekkanen, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Sfatului popular al Capitalei, ofițeri superiori.(Agerpres)

MOSCOVA 4 (Agerpres). după-amiaza zilei de 3 aprilie sit la Moscova, în drum spre București, delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne.Pe aeroportul Seremetievo delegația a fost întîmpinată de Mirzo Rahmatov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem alU.R.S.S., M. P. Gheorgadze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem, de funcționari superiori ai Prezidiului Sovietului Suprem și ai Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

r-

— Ina so Au fost de față Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, și membri ai ambasadei.La 4 aprilie delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne a vizitat Mausoleul Lenin.Delegația a făcut o vizită lui Mirzo Rahmatov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Sovietul Suprem al U.R.S.S. a oferit în cinstea oaspeților romîni un dejun care a decurs într-o atmosferă caldă, frățească.

ATENA 4 (Agerpres). — „Pace", „Democrație", „Amnistie", „Libertate lui Glezos“, „Nu, bazelor de rachete, bazelor morții în Grecia" — sub aceste lozinci s-a desfășurat în ziua de 2 aprilie, la Atena, un miting popular în apărarea păcii și democrației, organizat de partidul Uniunea Democrată de Stînga (E.D.A.).După cum anunță agenția TASS, 
deși clădirea Teatrului Acropole 
unde a avut loc mitingul era încon
jurată de puternice forțe poliție- 
nești, în sală și în foaierul teatru
lui s-au adunat mii de oameni.Președintele Comitetului Executiv al E.D.A., I. Passalidis, care a luat cuvîntul la miting, a declarat : 
Uniunea Democrată de Stînga chea
mă pe toți oamenii de bună credin
ță din Grecia să intensifice lupta 
pentru pace, împotriva bazelor de 
rachete, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, liberă de 
arma atomică, pentru dezvoltarea

piieteniei și colaborării cu toate Wț 
iile.Poporul grec, a spus vorbitorul* cere eliberarea imediată a eroului național al Greciei, Manolis Glezoo* acordarea amnistiei generale, abrogarea legilor excepționale, restabi* lirea democrației în țară. Passalidiä a cerut formarea unui guvern cară să se bucure de încredere genera* lă, efectuarea în cel mai scurt timp a unor alegeri libere pe baza sistem mului electoral proporțional simplu**ATENA. în Grecia crește indig* narea în legătură cu reprimarea! polițienească a studenților organiza* tă de autorități la 31 martie la Ate* na. Comitetul executiv al Uniunii studenților de la Universitatea din Atena a hotărît să organizeze la 6 aprilie la Atena un miting de protest al studenților împotriva repri* mării polițienești, în apărarea democrației, libertăților și drepturilor studenților.

o®oPuternica indignare în Ecuador după ruperea relațiilor cu Cuba QUITO 4 (Agerpres). — Ruperea relațiilor cu Cuba hotărîtă de noul guvern ecuadorian alcătuit după bunul plac al forțelor reacționare militare a fost primită cu indignare de opinia publică din țară și din străinătate.După cum anunță agențiile de presă, la Guayaquil au avut loc de
monstrații în sprijinul menținerii 
relațiilor diplomatice cu Cuba. în- cercînd să înăbușe acțiunile populare, autoritățile polițienești la ordinul forțelor armate au arestat cîțiva conducători ai Uniunii tineretului revoluționar, precum și ai partidului socialist.Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Ecuador a dat publicității o declarație în care este ana-

lizată noua situație creată în țară, Partidul comunist cheamă masele largi populare din Ecuador să lupte pentru apărarea democrației, îm* potriva ruperii relațiilor cu Cuba* „Imperialiștii și comandanții milw tari au impus președintelui Arose- mena un cabinet care să slpjeasc® intereselor lor — un grup de miniș-, tri... reprezentînd oligarhia finan-i ciară, care apără interesele acesteia, și îndeplinește ordinele imperialism mului nord-american”.In declarație se arată că prin ruperea relațiilor cu Cuba, Ecuadorul „și-a pierdut poziția independentă! în politica internațională, transfor- mîndu-se într-un executant supus al ordinelor Departamentului da Stat al S.U.A.”,
o®o-

Patriot! spanioli distinși ai Medalia de aur 
a Consiliului Mondial al Păcii

PARIS 4 (Agerpres). — La 3 apri
lie, la Paris, un grup de deținuți 
politici spanioli au fost distinși cu 
Medalia de aur a Consiliului Mon
dial al Păcii pentru contribuția lor 
de seamă la lupta pentru pace și 
prietenie dintre popoare.

Eugénie Cotton, membru al Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii, 
a remis într-un cadru festiv această 
medalie poetului spaniol Marcos

Ana, eliberat recent din închisoarea 
din Burgos, în urma intervenției 
mișcării mondiale pentru apărarea 
deținuților politici spanioli. El a fost 
deținut timp de 23 ani în închiso
rile franchiste. împreună cu el, la 
tribună se aflau Roca și Vinegra, 
alți doi republicani spanioli, puși 
recent în libertate după o detent 
țiune de 12 ani.

„mărcii fabricii“

C.F.R..

L.
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PENTRU TINERET ȘI 

pentru tineret) : MARELE 
(oreletă : Arta Florescu, artistă 

(orele 19,45).
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EXTRAORDINAR dat de

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele

TEATRUL 
COPII (Sala 
FLUVIU ÎȘI ADUNA APELE 
20). (Sala pentru copil) : BĂIATUL DIN 
BANCA DOUA — (orele 14).

TEATRUL MUNCITORESC 
GIULEȘTI : DOI TINERI DIN VERONA 
— (orele 19,30).

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

INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALĂ 
ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARA- 
GIALE“ — NU PUNEȚI DRAGOSTEA 
LA ÎNCERCARE — (orele 20).

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

ANSAMBLUL DE CÎNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BALADA PATRIEI — 
(orele 20).

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

ooo Cresc depunerile 
la C. E. C

Pentru prestigiul
(Urmare din pag. I-a)pea și ieșirea din schimburi, muncitorii se adună adesea în fața acestei (Vitrine, a panoului de onoare, a gazetei de perete sau a celei satirice, discutînd sau punîndu-se la curent Cu noutățile din uzină. în fiecare găptămînă, marți, în biroul ingine- rului-șef se adună șefii de secții și servicii care analizează caracteristicile tehnice ale unor produse noi introduse în fabricație, cauzele unor rebuturi sau reclamații din partea «nor beneficiari, luîndu-se măsurile corespunzătoare.Toate acestea stimulează puternic Jupta pentru calitate, îndeamnă muncitorii și tehnicienii să găsească mereu noi căi și metode ■ care să ducă la ridicarea nivelului tehnic al producției, la obținerea de rezultate ifeît mai însemnate în întrecere.

*Nu se poate afirma că în uzină au fost rezolvate toate problemele legate de îmbunătățirea calității produselor. Dacă în ce privește calita- itea produsului finit s-au făcut multe, în schimb, în interiorul uzinei mai persistă unele deficiențe. La turnătorie, de pildă, procentul de rebu-
Sport

turi admis este uneori depășit. S-a observat că cele mai multe rebuturi apar la piesele turnate sub presiune. Aceasta atît din cauza unor defecțiuni tehnice și organizatorice, cit și din cauza calității slabe a fontei livrate de unele întreprinderi siderurgice. Problema reducerii rebuturilor la turnătorie a format, de altfel, de curînd obiectul cercetării unor specialiști trimiși de forul tutelar. Cu sprijinul ministerului și prin eforturi proprii este necesar să fie înlăturate toate deficiențele, în așa fel îneît strădania muncitorilor și tehnicienilor pentru continua îmbunătățire a calității produselor să dea roade din ce în ce mai bune.

Tn primul trimestru al acestui an sol
dul depunerilor populației pe librete 
de economii și obligațiuni C.E.C. a 
crescut cu 160 milioane lei față de 
trimestrul I al anului 1961.

în orașul București, populația a de
pus cu 29 milioane lei mal mult decît 
în aceeași perioadă a anului prece
dent, în regiunea Brașov cu 14 mi
lioane lei, în regiunea Ploiești cu 13 
milioane lei, în regiunea Argeș cu 12 
milioane lei.

De asemenea, au crescut și depune
rile populației din mediul sătesc care 
au fost cu 59 milioane lei mai mari 
decît în trimestrul I al anului 1961.

Numărul depunătorilor pe librete de 
economii a crescut în primele 3 luni 
ale anului curent cu 234.306,

de fot-Campionatul categoriei A 
bal programează duminică în Capitală, 
în cea de-a 17-a etapa, doua î.*».-».—
care se vor disputa pe stadionul „23 Au
gust' după cum urmează : ora 14,45 Di
namo București—U. T. Arad, ora 16,30 : 
Progresul—Dinamo

întîlniri

Bacău.
★
„Cupa primăverii" la 
rezervată echipelor 

categoria B. în meciul 
r____  ___________ i acestei
competiții Metalul a învins cu 2—1 (0—1) 
pe Dinamo Obor. Pentru locurile 3—4 
s-au întîlnit Știihța și Flacăra Roșie. Me
ciul s-a încheiat la egalitate 1—1 (0—0). 
în urma tragerii la sorți, pe locul trei 
S-a clasat echipa Știința.

★
< în runda a 9-a a turneului interna
țional de șah de la Mar del Plata, Po- 
lugaevski a remizat cu Najdorf, Gui
mard cu Parma, Eliskases cu Smîslov, 
Sanguinetti l-a învins pe Letelier, Ro- 
șetto a cîștigat la Penrose.

Liderul clasamentului continuă să 
lie Polugaevski (U.R.S.S.) cu 7’/2 punc
te, urmat de Smîslov, Najdorf, Sangui
netti — 6 puncte. Pînă la încheierea 
turneului au mai rămas de disputat 5 
funde.

A luat sfîrșit 
fotbal, competiție 
bucureștene din 
pentru desemnarea ciștigătoarei

în palatul sporturilor din Budapesta s-a 
disputat întîlnirea internațională de box 
dintre echipele selecționate ale R. P. 
Ungare și R.S. Cehoslovace. Formația 
gazdă a repurtat victoria cu scorul de 
14—6. Cei mai în formă pugiliști ma
ghiari au fost campionul olimpic TÔ- 
rök, care l-a învins înainte de limită pe 
Chochola, și Kajdi, învingător prin K.O. 
în fața lui Matula.

★
Intre 7 și 9 aprilie se va desfășura la 

Kiev un concurs internațional de gim
nastică cu participarea celor mai, cunos- 
cuti campioni din U.R.S.S., Iugoslavia, 
R.D. Germană, R.P. Chineză și R.S. Ceho
slovacă. Cu acest prilej se vor întrece 
Campionul mondial absolut Boris Sahilin 
'(U.R.S.S.) și campionul european Miro
slav Cerar (Iugoslavia).

cucerește zări noi
Energii de 800-1000 miliarde electronvolțiîn acceleratoarele moderne particulelor atomice li se imprimă energii uriașe, de miliarde și zeci de miliarde electronvolți. In acest fel pot fi studiate particulele din care este alcătuită materia și procesele la care participă ele. Intr-adevăr, pentru a provoca dezagregarea unui nucleu atomic este necesar ca acesta să fie supus bombardării cu o particulă atomică ce dispune de energii de circa zece milioane electronvolți. De pe urma dezagregării se reduce numărul de protoni și neutroni din nucleul atomului astiel nucleul această cale, greu poate fi alt element mai ușor. A devenit deci realizabil visul de veacuri al alchimiștilor de transformare a elementelor. în acest proces însă, protonii și neutronii ca atare nu se schimbă, ei sînt formații de mii de ori mai rezistente decît nucleul atomic. Pentru a se acționa și asupra lor este nevoie de energii uriașe de miliarde și zeci de miliarde electronvolți.într-un articol publicat în ziarul „Piavda", academicianul V. Vexler înfățișează realizările de astăzi și perspectivele tehnicii acceleratoarelor de particule. Astfel, în U.R.S.S., în afară de marele sincrofazotron de 10 miliarde electronvolți de la Dubna, a fost pus recent în funcțiune la Moscova un accelerator de 7 miliarde electronvolți. Acesta servește și drept model pentru 
un nou accelerator de 50-70 mi
liarde electronvolți, care se construiește în prezent în U.R.S.S. și va fi cel mai mare din lume. Această instalație va fi înzestrată cu un uriaș electromagnet circular cu raza de 200 metri. Fiecare dintre blocurile care alcătuiesc electro- magnetul se realizează cu o precizie atît de mare, îneît nu se îngăduie o abatere mai mare dé o sutime de procent de la valorile stabilita prin calcul. Noul accelerator ya

respectiv și el devine unui alt element. Pe orice element chimic transformat în orice

funcționa pe baza principiului „focalizării tari", adică prin acțiunea unui cîmp magnetic se vor reduce considerabil oscilațiile particulelor în curs de accelerare.în viitor, arată acad. Vexler, se vor putea realiza acceleratoare cu dimensiuni și prpeizie de funcționare mult sporite. O cale cu perspective mult mai promițătoare reprezintă însă construirea unor acceleratoare în „două cascade". La acestea, prima treaptă ar putea constitui un accelerator obișnuit de mare energie, de tipul celor existente, care va imprima particulelor energii de circa 5-6 miliarde electronvolți. Apoi, în a doua treaptă, se vor putea obține mai ușor chiar și 300-500 miliarde elec- tronvolți. S-a calculat că magnetul circular al celei de-a doua trepte va trebui să aibă o rază de jumătate de kilometru; pentru eliminarea primejdiei radiațiilor, întreaga instalație și laboratoarele vor trebui plasate în pămînt.Pentru necesitățile cercetărilor, fizicienii preconizează construirea unor acceleratoare și mai puternice — de 800—1.000 miliarde electronvolți. Cu ajutorul lor s-ar putea observa procese din lumea micropar- ticulelor care se desfășoară într-un spațiu ce reprezintă a 10.000 miliarda parte dintr-un centimetru.O altă inovație propusă de către oamenii sovietici — în vederea înfăptuirii planurilor de mai sus — este realizarea unor acceleratoare cibernetice, în care înseși particulele accelerate ar semnaliza orice deviere a cîmpului magnetic de la valoarea corectă. Semnalul lor urmează să pună în funcțiune o mașină electronică de calcul care determină abaterea și dirijează apoi automat toate operațiile de corecție necesare.De asemenea, o cale nouă ar fi construirea unor instalații în care, In locul bombardării de către par*'

Oamenii de știință sovietici continuă cercetările pen, 
tru realizarea reacției termonucleare dirijate. Vedem în 
clișeu instalația care permite filmarea ultrarapidă a 
plasmei, 
poate fi 
care nu

STUDIOUL DE CONCERTE AL RA
DIOTELEVIZIUNII : CONCERTUL OR
CHESTREI SIMFONICE A RADIOTELE
VIZIUNII. Dirijor : Ludovic Baci. Solia- 

, emerită —

CXS.T.A^J Ateneul R.P.R.) ; CONCERT 
‘ Cvartetul

,WEINER" (R. P. Ungară) — (orele 20).
TEATRUL DE OPERĂ. ȘI BALET AL 

R. P. ROMÎNE : NUNTA LUI FIGARO
— (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : TARTUFFE
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : De PARTEA CEALALTĂ — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII 
VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : SFINTA IOANA — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Salua nr. 76) : 
MENAJERIA DE STICLA — (orele 
19,30).

fixe, s-artlcule a unei ținteciocnirea unor fascicole de electroni sau de protoni. In acest scop, fizicienii construiesc în prezent sisteme magnetice care să permită obținerea unor asemenea fascicole de particule rapide. Este de așteptat, arată acad. Vexler, că se vor face foarte curînd experiențe de ciocnire a unor fascicole de electroni cu energie de cîteva sute de mii de electronvolți.

gazul ionizat și fierbinte, care deocamdată 
obținut in laboratoare numai pentru clipe 

depășesc zecimi de milionimi de secundă.realiza Noi posibilități deschide fizicii nucleare și tehnica supraconducti- bilității care face ca o serie de metale, răcite pînă la temperaturi foarte mici, să piardă orice rezistență electrică. Calculele au demonstrat că supraconductibilitatea unor a- liaje, se păstrează chiar și la intensități foarte mari ale oîmpurilor magnetice, permițînd construirea unor acceleratoare extrem de puternice.
La hotarul lumii organice și al celei 

anorganice
Spre deosebire de diferitele substanțe 

din care sînt alcătuite Pămîntul, Soarele, 
planetele și celelalte corpuri cerești, com
pușii carbonului au un rol deosebit. Car
bonul este elementul care în combinație 
cu alte cinci elemente — hidrogenul, oxi
genul, azotul, sulful și fosforul — for
mează mai toate substanțele organice. 
Asemenea substanțe se cunosc astăzi 
peste două milioane, însă este posibil 
să fie mult mai multe. Spre deosebire 
de cele organice, substanțele minerale 
— deși reprezintă combinații a aproape 
o sută de elemente chimice — sînt mult 
mai puține la număr. In substanțele orga
nice aceiași atomi pot fi întîlnifi în can
tități diferite și în cele mai variate com
binații, fiecare dintre aceste combinații 
reprezentînd altă substanță cu proprie
tăți specifice numai ei. In lumea anor
ganică însă numai rareori grupurile ace
lorași atomi alcătuiesc substanțe cu struc
turi radical diferite.

Nu poate fi extinsă „sfera de influență" 
a chimiei organice și asupra celorlalte 
elemente ? La această întrebare răspun
de, în ziarul „Komsomolskaia Pravda", 
acad. L. N. Nesmeianov.

In natură, arată el, combinațiile între 
cele două grupuri de elemente sînt foarte 
rare. Totuși, chimiștii au realizat încă 
acum o sută de ani, pe cale artificială, 
primele combinații metalo-organice, îm- 
binînd radicali ai carbonului cu zincul, 
cositorul, plumbul, mercurul, arsenul etc.

Combinații de același gen cu fierul, man- 
ganul, cromul, nichelul au reușit, dar 
abia acum zece ani. în moleculele a- 
cestora, carbonul 
cuprinde un atom 
cu o bucată de 
tre două felii 
ceea, 
a fost denumită „sandviș". Studiindu-se 
aceste „sandvișuri“, s-au descoperit me
reu noi posibilități de utilizare a lor. Ele 
s-au dovedit, bunăoară, a fi excelente re
gulatoare ale proceselor de ardere în 
motoare. Sub altă formă, ele contribuie 
la purificarea unor metale și la 
rea acelor pulberi metalice pe 
bazează „metalurgia pulberilor" 
pieselor sinterizate.

Un capitol cu desăvîrșire nou 
miei îl constituie combinațiile fluoro-or- 
ganice. Atomii fluorului pot înlocui ato
mii hidrogenului în orice substanță orga
nică. A luat astfel ființă chimia fluoro-or- 
ganică. Fluorul introdus în mase plasti
ce sau în cauciuc le dă o rezistentă chi
mică cu totul neobișnuită ; ele rezistă 
chiar și la agenții chimici cei mai agresivi. 
De asemenea, prin înlocuirea carbonului 
din polimeri cu siliciu se obfin materiale 
silicoorganice, care îmbină duritatea 
pietrei cu proprietățile celor mai bune 
mase plastice. Chimiștii creează astfel pe 
cale artificială, prin îmbinarea substanțe
lor organice și anorganice, substanțe noi 
pare nu au existat niciodată tn natură,

așezat în două inele 
de fier ; se aseamănă 

carne așezată în
de pîine. De a- 

în chimie, această structură nouă

realiza- 
care se 

sau a

al chi-

RADIO, JOI 5 aprilie, o Vreau să știu 
— orele 9,00 — I o Lucrări de compo- 
zitori din Tg. Mureș — orele 10,03 — I 
® Muzică din opereta „Culegătorii de 
stele“ de F. Comișel — orele 10,36 — I 
e Cîntă corul Radioteleviziunii — orele 
11,35 — I o Din operele compozitorilor 
romîni — orele 12,15 — II o Suita “ 
ria“ de Albeniz — orele 
Program emis de studioul 
mișoara — orele 14,00 — I 
muzicii maghiare — orele 
Din folclorul popoarelor —__
II ® Cîntă la clarinet Traian 
Făgărășanu — orele 16,45 — _ ______
gram muzical pentru fruntași în pro
ducție — orele 17,45 — I « Ciclul „Geor
ge Enescu, compozitor și interpret'

„Ibe.
13,25 — II a 
de radio Ti
ll Săptămîna 
15,10 — I o 
orele 15,35 — 
1...1 Lăscuț- 
— I e Pro-

orele 18,05 — II e Cîntece șl Jocuri popu
lare romînești — orele 19,00 — I o Ti
nerețea ne e dragă — orele 19,30 — II 
■ Transmisiune din studioul de concer
te a concertului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijează Ludovic 
Baci. In program : poemul simfonic 
„Acteon“ de Alfred Alcssandrescu ; Ci
clul de lieduri „Dragoste și viață de fe
meie“ de Schumanri-Rogalski (solistă 
Arta Florescu) și Simfonia a IV-a de 
Beethoven — orele 19,45 — I • Soliști 
ai Operei de stat din Iași — orele 20,40 
— II e Scene vesele din operete — ore
le 22,00 — II o Muzică de dans — orele 
22,50 — le Muzică de cameră — orele 
23,15 — II.

DOCUMENTARELE: N. S. IIRUȘCIOV 
și DIN NOU SPRE STELE rulează la 
cinematograful N. Bălcescu (16; 13,15 ; 
20,30). BĂTĂLIE' IN MARȘ — ambele 
serii : Sala Palatului R. p. Romîne (se
ria 416 — orele 18,30), Patria (9; 12,45; 
16,30; 20,15). I. C. Frimu (9; 12,40 ; 16,20; 
20). PUȘTIUL : M. Gorki (10,30; 12,30;------ lg 30. 20,30) ș. AleJ? popov 

X,- ... de oreje fl
PROFESIUNEA 

Republica (8,30; 
18,45; 21), Bucu-

14[30; 16,30; 
(rulează în 
pînă la 
DOAMNEI 
10,30; 12,30;
rești (9; 11,
bruarie (16; 18;' 20),’ Olga Bancic (15,30; 
18; 20,30). CIÏSÎTECUL ÎNTRERUPT : V. 
Roaită (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Alex. Sabla (10; 12; 16,30; 10,30; 20,30), 
Drumul serii (16; 18; 20). ARME ȘI PO
RUMBEI : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 
21), Moșilor (15; 17; 19; 21). ÎN NOAPTEA 
DE AJUN : V. Alecsandrl (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare (16; 
18; 20), Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 13,30, după- 
amiază: 15,15; 17; 19; 20,45). CASA SUR 
PRIZELOR ; Elena Pavel (10; 11,30; 13; 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10,15; 12; 15; 
17; 19-, 21), Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21). IVAN CEL GROAZNIC — ambele 
serii : Central (10.15; 13,30; 16,45; 20). DE 
SÎMBATA PINÄ LUNI : Victoria (10 ; 
12 ; 15; 17; 19; 21), ARIPI PUTERNICE 
— O VOCE ÎN COSMOS — REGELE 
ANIMALELOR : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). FII FERICITA, ANI!: Tinere
tului (16; 18,15; 20,30), Cultural (16; 18,15; 
20,15). TOM DEGEȚELUL : 13 Septem
brie (10; 11,45; 13,30; 15; 17; 19; 21,15). VA
LEA MlNDRĂ : 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 Slmo (15; 17; 19;
21). PRIMĂVARA FETELOR : Grlvlța 

t(16i 18,15) 20,30), (CETATEA HURRAWțr

continuare 
orele 21). 
WARREN : 
14,30; 16,30;

; 13; 15; 17; 19; 21),” 16 Fe-

ZAMIN : C'-tin David (15; 17; 19; 21). 
PROCESUL MAIMUȚELOR : Unirea (11; 
15,30; 18; 20,30), Flacăra (15,30; 18; 20,30). 
PACE NOULUI VENIT rulează la cine
matograful T. 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). UMBRE ALBE - cine
mascop : M. Emlnescu (15; 17; 19; 21). 
ÎN NOAPTEA SPRE 13 - Iile Pintilie 
(16; 18; 20). AUSTERLITZ — ambele se
rii — cinemascop : Floreasca (15,45; 
19,15), G. Coșbuc (9; 12; 17; 20,15). GAR
DIANUL : Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30), 30 Decembrie (15; 17; 19- 
21). VIZITA PREȘEDINTELUI : Lucea
fărul (15,30; 18; 20,30). FRUMOASA LU
RETTE : G. Bacovia (15; 17; 19; 21). RO
SITA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). DRAGOS
TEA LUI ALIOȘA rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (15; '17; 19; 21). 
ARTISTUL : rulează la cinematograful 
B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.20 - Emisiune pentru 
tineretul școlar. 19.50 — Transmisiune 
de la Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
— „Tartuffe“ — de Molière, prologul șl 
epilogul de Ion Flnteșteanu. In pauze : 
Poșta televiziunii șl ultimele știri.CUM VA Fl VREMEA ?

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 aprilie : Vremea se menține re
lativ călduroasă. Cer schimbător tem
porar noros. Vor cădea ploi locale mal 
ales în vestul și nordul țării, vînt slab 
pînă la potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între plus 2 și plus 12 grade, iar 
maximele între plus 12 și plus 22 de 
grade.
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I



Nr. MCTPag. 4 SCÎNTEIAH

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTlRi

Festivitățile de la Budapesta

de Ia GenevaGENEVA 4 — De la trimisul special Agerpres N. Puicea :La 4 aprilie a avut loc cea de-a 15-a ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare sub președinția delegatului S.U.A., A. Dean. în cadrul acestei ședințe s-a încheiat discuțiile asupra lucrărilor subcomitetului pentru încetarea experimentării armei nucleare. Apoi Comitetul a reluat dezbaterile privind pregătirea Tratatului de dezarmare generală și totală.Ca de obicei, delegatul american 
a încercat să convingă pe membrii Comitetului că delegațiile țărilor occidentale ar fi interesate în încheierea Tratatului cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară. Aceasta însă nu a împiedicat pe reprezentantul S.U.A. să ceară din nou, ca U.R.S.S. și alte țări să accepte instituirea faimosului sistem internațional de inspecție, paravan ( pentru recunoaștere militară și ; spionaj pe teritoriile țărilor socialiste.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zorin, a tras unele concluzii țiile asupra problemei experiențelor cu arma Aceste discuții a spusoglindit în primul rînd îngrijorarea majorității membrilor'Comitetului în legătură cu impasul în care au a- juns tratativele referitoare la încetarea experiențelorcleară. Numeroase delegații, între care și delegațiile țărilor neutre, și-au exprimat neliniștea evidentă față de soarta conferinței pentru dezarmare în legătură cu noul val al cursei înarmărilor, care va fi rezultatul plănuite ele vor vietic, a tășește această îngrijorare în legă

la discu- încetării nucleară.el, au
cu arma nu-

inevitabil al experiențelor de- americani, în cazul că fi efectuate. Guvernul so- arătat V. A. Zorin, împăr-

r

î

perspectivele activității vii- Comitetului.Zorin, a arătat în continua- exemple concrete lipsa de argumentelor delegaților a-
tură cu toare aV. A. re prin temei a mericani și englezi, care caută să înece în amănunte tehnice rezolvarea politică a problemei încetării experiențelor cu arma nucleară.De ce doresc puterile occidentale să reia cursa periculoasă a înarmărilor nucleare, trecînd la experimentarea armei lor nucleare în atmosferă ? a întrebat reprezentantul sovietic. întreaga lume cere un răspuns la această întrebare.

Uniunea Sovietică consideră ne
cesară și posibilă preîntâmpinarea 
unei noi înăspriri a cursei înarmă
rilor nucleare prin semnarea ime
diată a acordului cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară în condițiile instituirii unui 
sistem de control pe bază națională. Nădăjduim că în cursul lucrărilor viitoare ale Subcomitetului pentru interzicerea experimentării armei nucleare, va fi găsită o soluție pe această bază rezonabilă.După cuvîntările reprezentanților Indiei și Etiopiei, care au chemat țările participante la lucrările Subcomitetului pentru interzicerea experimentării armei nucleare să depună eforturi sincere și să ajungă la un acord, precum și după răspunsul lacopic și neconcludent dat de delegatul englez la întrebările puse de V. A. Zorin, discutarea lucrărilor Subcomitetului a luat sfîrșit. Comitetul celor 18 a hotărît să revină la această problemă la începutul săptămînii viitoare și să asculte atunci un nou raport „provizoriu“ al Subcomitetului.în aceeași zi, în continuarea ședinței, comitetul celor 18 state pentru dezarmare a trecut la examina-

rea punctului principal de pe ordinea de zi — Tratatul cu privire la dezarmare generală și totală.Reprezentantul S.U.A., A. Dean, care a prezidat ședința, a informat Comitetul că copreședinții au și depus, așa cum s.-a exprimat el, o muncă constructivă pe linia pregătirii preambulului Tratatului cu privire la dezarmare generală și totală și a dat asigurări că această muncă va fi continuată. Apoi, el a supus spre examinare Comitetului documentul făgăduit de mult de către delegația americană.Acest document american reprezintă doar prima parte din proiectul „Schiței de plan cu privire la clauzele unui tratat fundamental de dezarmare generală și totală în condițiile păcii în lumea întreagă", în care sînt formulate scopurile și principiile generale.După cum se remarcă aici, propunerile americane lasă să se degaje impresia că la Washington nu s-a ajuns încă la un punct de vedere definitiv asupra unui proiect de tratat privind dezarmarea generală și totală.Ultimul a luat cuvîntul reprezentantul Canadei care a pus din nou problema deja rezolvată a procedurii.

BUDAPESTA 4 — Corespondentul Agerpres transmite : La 4 aprilie cu prilejul sărbătorii naționale a Ungariei — cea de-a 17-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist — la Budapesta a avut loc o paradă militară.Peste 50.000 de persoane s-au adunat pe bulevardul Dozsa György pentru a primi defilarea trupelor.La ora 10 în tribuna oficială iau loc Jânos Kădăr, Istvan Dobi, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. și ai guvernului, iar în tribunele alăturate numeroși invitați, reprezentanți ai oamenilor muncii din capitală.Parada militară a fost primită de general-colonel Lajos Czinege, ministrul Apărării al R. P. Ungare care a trecut în revistă unitățile aliniate pentru paradă. Ministrul Apărării a rostit apoi o cuvîntare. După ce a salutat pe participanții la paradă cu prilejul sărbătorii naționale, vorbitorul a subliniat succesele obținute de poporul ungar în anii care au trecut de la eliberare.Poporul ungar, a spus Lajos Czinege, a înțeles pe baza experienței sale istorice că coeziunea și alianța frățească a țărilor lagărului socialist este principala garanție a apărării libertății și dezvoltării sale continue. De aceea, poporul ungar luptă cu consecvență pentru întărirea unității și coeziunii lagărului socialist.După cuvîntarea ministrului Apărării al R. P. Ungare a început pa-
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cu picioarele
și oameni 
pe pămînt“
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Pentru lichidarea urmărilor 
dominației colonialeHotărîrile Comitetului Economic AfricanCAIRO. La 2 aprilie s-au încheiat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comitetului Economic African, din care fac parte țările semnatare ale Cartei de la Casablanca (Ghana, Algeria, Guineea, Mali, Maroc, R.A.U.). Sesiunea s-a ocupat de elaborarea căilor concrete de luptă pentru înlăturarea definitivă a rămășițelor dominației coloniale în țările membre ale comitetului Economic African pentru întărirea independenței lor economice.In cadrul sesiunii a fost semnat un acord privind crearea de către cele șase țări participante a unei

Săptămînalul parizian „LA TRI
BUNE DES NATIONS“, publică sub 
semnătura lui André Dejardin, un 
articol despre afcfiunile prin care 
poporul belgian își exprimă do
rința de pace, — articol din care 
spicuim :

„în Belgia se desfășoară o mare 
mișcare de protest împotriva „răz
boiului rece“. Mai înfîi, a fost lan
sat un manifest al intelectualilor, 
conceput de profesori de la uni
versitățile din țară... șl semnat de 
mai mujfi universitari de seamă. 
Paralel cu acest manifest, a avut 
loc ceea ce ar putea fi numit un 
„manifest al cadrelor". în luna 
martie, conducătorii celor mal mari 
organizații sociale din Belgia au 
căzut de acord ca, pe deasupra 
divergențelor lor ideologice, să în
treprindă în comun o acțiune pen
tru pace și împotriva pericolului 
atomic. Acest manifest a și fost 
semnat de Centrala generală a sin
dicatelor liberale, Confederația sin
dicatelor creștine, Federația gene
rală a muncii din Belgia (sindicate 
socialiste), Liga familiilor numeroase 
din Belgia, Ligile muncitoarelor creș
tine, Solidaritatea (grupare a femei
lor liberale), precum și de organiza
țiile socialiste și creștine ale tinere
tului, organizații agricole șl ale cla
sei mijlocii. Această mișcare se nu
mește „Mișcarea 8 mai^ pentru a 
reaminti speranța de pace pe care 
a frezlt-o în Inimile tuturor sfîrșitul 
războiului. Numărul parficipanților 
la această mișcare este foarte Im
portant, deoarece pe baza vede-

rilor unanime pe care Io exprimă, 
ea unește 3.000.000 persoane.

Obiectivele mișcării ?
— încetarea experiențelor ato

mice ;
— folosirea energiei atomice nu

mai în scopuri pașnice ;
— reglementarea problemelor In

ternaționale pe calea tratativelor ;
— încheierea acordurilor absolut 

necesare pentru o dezarmare ge
nerală sub control

Mijloacele î
— „Azi, vrem să mobilizăm Bel

gia pentru menținerea păcii... Mîl- 
ne, vom alarma organizațiile noas
tre internaționale respective, mîine 
vom chema opinia publică din alta 
țări, aparținînd uneia sau alteia din 
grupările de state..."

— „Ziua de 8 mai trebuie să fie 
în toată Belgia o mare șl Impu
nătoare zi de luptă pentru pace...1' 
(citate din manifest — n.r.).

Aceste manifestații nu sînt orga
nizate de naivi, ci da organizații 
și oameni cu picioarele pe pămînt 
și care se pregătesc să acționeze 
pentru a forma un front comun al 
întregului popor împotriva răz
boiului.

Mișcarea este lansată tocmai în 
momentul în care secretarul gene
ral N.A.T.O., doctorul Sfikker, în 
vizită la Bruxelles, cere ca Belgia 
să-și sporească eforturile militare și 
în special să mărească termenul 
serviciului militar, în momentul în 
care și Spaak arată că Belgia ar 
putea avea posibilitatea de a se 
servi de arme atomice defensive... 
Pe scurt, în momentul în care Bel
gia trebuie să ia o hotărîre...

international.

piețe comune, africane la care se poate alătura oricare altă țară africană. De asemenea a fost semnată o hotărîre privind crearea unei bănci africane de dezvoltare pentru acordarea de ajutor financiar în înfăptuirea diferitelor proiecte economice în țările africane.De asemenea au fost adoptate ho- tărîri privind crearea unei organizații africane de transporturi aeriene civile, unei uniuni poștale africane, unei uniuni africane de telecomunicații și privind reglementarea transporturilor maritime interafricane,
•--------- o® O-------------

Noi crime ale bandelor O.A.S. în AlgeriaALGER 4 (Agerpres). — După cum arată agenția France Presse, ultracolonialiștii din O.A.S. și-au continuat în tot cursul zilei de marți acțiunile criminale. După a- sasinarea mișelească a zece arabi care se aflau într-un spital, O.A.S.- iștii au tras cu obuze de mortiere asupra cartierului arab al Algeru-Fapta curajoasă a unor tineri guatemalezi
CIUDAD DE GUATEMALA 4 (Ager

pres). — După cum relatează agenjiile 
occidentale de presă, în Guatemala 
continuă lupta poporului împotriva dic
taturii instaurate în fără de Ydigoras 
Fuentes. Potrivit agenjiei americane 
U.P.I., în timp ce se transmitea un 
meci de fotbal de pe stadionul din ca
pitala fării, un grup de studenfl au 
atacat crainicul, luîndu-l microfonul, și 
au lansat apoi pe calea undelor o che
mare la revoltă împotriva dictaturii. 
„Moarte președintelui Ydigoras l" 
putut auzi ascultătorii radioului, 
lifia a intervenit imediat arestînd
grup de tineri care se găseau în apro
pierea microfonului.

Agenjiile de presă relatează totodată 
că în munfii Guafemalei continuă să 
se intensifice acfiunile partizanilor.

Intiinire Kennedy - Macmillan
WASHINGTON. P. Salinger, serre- tarul Casei Albe pentru problemele presei, a declarat corespondenților că la 28 aprilie președintele Kennedy și primul ministru Macmillan se .vor întîlni la Washington.

lui, Casbah. Numai Ia Alger, în 
cursul zilei de marți, ca urmare a 
celor 12 atentate comise de O.A.S.- 
iști, s-au înregistrat 17 morți, 22 de 
răniți. La Oran au avut loc două atentate, la Orleansville alte două atentate.De asemenea, ultracolonialiștii au aruncat în aer la Alger magazine aparținînd arabilor.Furtul de bani, de arme, de muniții și echipament militar a continuat în cursul zilei de marți. Nu
mai Ia Alger au fost furați 160 mi
lioane de franci francezi vechi. De 
la începutul anului acesta, de la 
băncile din Alger au fost furați 1,5 
miliarde franci vechi.
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In fața birourilor lu! Rockefeller, guvernatorul statului Now York, a avut Ioc o demonstrație a mun
citorilor din transporturile comunale. Manlfestanțil cer roprlmlrea la lucru a tovarășilor lor concedlațl de 
çâtre întreprinderea do autobuze.

regiunea fluviului Iordan și a lacului Tiberiada. Tarazi a menționat știri apărute în presă despre intenția cabinetului izraelian de a continua „acțiuni directe' împotriva Republicii Arabe Siria.Delegatul sirian a prezentat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție care condamnă acțiunile agresive ale Izraelului și avertizează guvernul izraelian în legătură cu hotărîrea Consiliului de Securitate de a aplica sancțiuni corespunzătoare în cazul cînd se vor pe viitor provocări armate.Reprezentantul Izraelului, nu a încercat să dezmintă cuprinse în cuvîntarea delegatului sirian. El a repetat declarațiile formale ale guvernului său că dorește să trăiască în pace cu țările arabe.

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 3 aprilie Consiliul de Securitate a reluat discutarea plîngerilor Siriei și Izraelului în legătură cu recentele incidente de frontieră din regiunea lacului Tiberiada.După cum se știe, în noaptea de 16 spre 17 martie, subunități ale armatei izraeliene au invadat teritoriul Siriei prin zona demilitarizată, determinînd folosirea legală a mijloacelor de apărare de către armata siriană.Reprezentantul Siriei, Tarazi, care a luat primul cuvîntul la ședința consiliului, a declarat că guvernul Izraelului prin acțiunile sale agresive la frontieră își trădează intenția de a lichida statutul zonei demilitarizate care îl împiedică să pună în aplicare anumite planuri în
Komei, faptei«
repeta

TOKIO. Demonstrație a minerilor Japonez! do la minele Kyușu, în 
sprijinul satisfacerii revendicărilor lor.
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rada militară. Prin fața tribunelor au trecut ofițeri și elevi ai Academiei militare „Zrinyi“, elevi ai școlii de ofițeri unificate, subunități de | infanterie, batalioane ale gărzilor muncitorești și ale flotilei dunărene. A urmat apoi defilarea trupelor mecanizate și a subunităților de tancuri.O impresie deosebită au produs trupele de rachete și avioanele supersonice.Populația capitalei R. P. Ungare a salutat cu căldură forțele armate, scut de nădejde păcii și cuceririlor poporului ungar.
Convorbire între scriitori 

romîni și sovietici
MOSCOVA. La Moscova se află, o 

delegație de scriitori romîni compusă 
din Aurel Mihale — conducătorul de
legației — Titus Popovici, Eugen 
Barbu, Eusebiu Camilar și Ovidiu 
Crohmălniceanu. Scriitorii romîni au 
discutat cu confrații lor sovie
tici căile de dezvoltare a roma
nului contemporan. Deschizînd aceas
tă convorbire tovărășească A. Cea- 
kovski, redactorul-șef al revistei 
„Inostrannaia Literatura", a vorbit 
despre interesul deosebit manifestat 
de cititorii din U.R.S.S. pentru lite
ratura romînă. In ultimii ani, a spus 
el, în Uniunea Sovietică au apărut 
cărți de autori romîni în peste 200 
de ediții și într-un tiraj de aproxi
mativ 11 milioane de exemplare.

DELHI. Jawaharlal mul ministru al Indiei, pentru a treia oară lider al fracțiunii parlamentare a partidului Congresul național indian. Această alegere îi dă dreptul de a forma noul guvern al Indiei. După cum anunță ziarele, se crede că componența noului guvern va fi anunțată săp- tămîna aceasta. Realegerea a avut loc în legătură cu alegerea noii componențe a Camerei Populare a Parlamentului.
TORINO. Miercuri dimineața a sosit la Torino președintele Franței, De Gaulle, însoțit de Couve de Murville și de alte personalități. în cursul aceleiași dimineți, gerieralul De Gaulle și Couve de Murville s-au întîlnit la castelul La Mandria cu primul ministru al Italiei, Amintore Fanfani. La convorbirile franco-ita- liene a fost prezent și Antonio Segni, ministrul de Externe al Italiei.
BUENOS AIRES. După cum relatează agențiile de presă, noul președinte al Argentinei, Jose Guido, cît și guvernul format de el, întîm- pină mari greutăți. Agenția France Presse relatează că Emilio Tomas, guvernatorul provinciei Misiones, nu recunoaște noul guvern agenti- nean și nu-1 consideră pe Jose Guido drept șef al statului.
ATENA. Pe insula greacă Rhodos continuă consfătuirea secretă a

Nehru, a lost priâtes
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9ambasadorilor R. F. Germane în țările Orientului Apropiat și Mijlociu, la care ia parte și ambasadorul R. F. Germane în Grecia. în dreptul insulei ancorează un grup de nave ale flotei a 6-a americane. A- ceastă demonstrație comună a puterilor N.A.T.Ö. stîrnește neliniște în rîndurile opiniei publice grecești. La 3 aprilie, un grup de deputați din partea Uniunii democrate de stînga a prezentat în parlament o interpelare guvernului, în care protestează împotriva consfătuirii di- plomaților de la Bonn.
POTSDAM. în Berlinul democrat a intrat în funcțiune noul turn al antenei postului de radio-emisie „Deutschlandsender“ — cea mai înaltă construcție din Europa, avînd o înălțime de peste 350 metri. Acest turn uriaș mărește considerabil raza de recepție a emisiunilor radiodifuziunii R. D. Germane.
TOKIO. Peste 5.000 de muncitori din capitala Japoniei, cărora li s-au alăturat 4.000 de mineri sosiți din diyerse bazine carbonifere ale țării, au participat la 3 aprilie, în ciuda unei ploi torențiale, la un mare miting. Ei au adoptat o rezoluție în care cer guvernului creșterea salariilor, asigurarea unui loc de muncă permanent și garantarea unui salariu minim pentru muncitori.
LONDRA. Agenția Reuter anunță 

că la 2 aprilie Sindicatul Ziariștilor

0ri aprobat hotărîrea lucrătorilor de 
la cele trei mari agenții telegrafice 
din Anglia — Reuter, Press Asso
ciation și Exchange Telegraph — de 
a declara grevă dacă direcția nu va 
accepta o majorare considerabilă a 
salariilor. Conflictul, subliniază Reu
ter, poate avea consecințe serioase 
întrucît aceste agenții sînt principa
lele furnizoare de informații pen* 
tru ziarele și posturile de radio en* 
gleze.

HAVANA. La Havana își conti-t nuă lucrările primul Congres na-< țional al Asociației tinerilor insur-* genți din Cuba. în fața delegaților la Congres au rostit cuvîntări de salut delegați ai organizațiilor de tw neret din țările Europei, Asiei, Africii și Americii Latine care, în numele tineretului din țările lor, au declarat că sprijină cu fermitate revoluția cubană.

$0«
Cine pr&fită de pe urma seindării Cengo-ului

„tratative“ cu șeful gu- Cyri-Adoula, tratative care nu au dus la nici un rezultat. Ce rost au aceste tratative ? Doar la 20 decembrie 1961 el a semnat acordul de la Kitona prin care recunoștea constituția Republicii Congo și se declara de acord cu un Congo unitar. Dar imediat ce a ajuns acasă el a „uitat“ de semnătura pusă pe acordul de la Kitona și a sfidat în continuare guvernul central. în cadrul noilor tratative, Chombe declară că

Știrile care sosesc din Congo a- nesfîrșite rată că drama poporului congolez, vernului central ’ congolez, departe de a lua sfîrșit, se accen- le tuează tot mai mult ca urmare a amestecului puterilor coloniale în treburile interne ale țării.Opinia publică internațională urmărește cu adîncă îngrijorare cele ce se petrec cu Antoine Gizenga, credincios tovarăș de luptă al lui Lumumba și continuator hotărît al cauzei lui. Viața sa se află în primejdie. Deși deputat și vicepreședinte al guvernului congolez, Gizenga a fost arestat în mod samavolnic acum trei luni, sub privirile forțelor O.N.U., și aruncat într-o închisoare situată pe mica insulă Bolambemba, la vărsarea fluviului Congo în Atlantic. Potrivit știrilor existente, nimănui nu-i este permis să-l vadă, nici chiar medicilor sau avacaților lui. După cum s-a publicat în presa internațională, paznicii închisorii au relatat că el este otrăvit lent, adăugîndu-i-se cantități mici de șoricioaică în mîncare.Ziarul francez „Tribune des Nations* a dezvăluit de asemenea că guvernul Adoula, și în special Mobutu, dîndu-și seama că procesul care se pregătește împotriva lui Gizenga se va întoarce împotriva inițiatorilor lui, ar intenționa să-l suprime pe Gizenga înainte de proces. Este limpede ce urmăresc asemenea planuri. Gizenga întruchipează opoziția hotărîtă a forțelor progresiste ale poporului congolez față de încercările monopolurilor străine de a-și menține privilegiile în Congo și poporul congolez în robia colonială. Acestor interese servesc încercările de izolare șl chiar de exterminare fizică a mllitanțllor progresiști al națiunii congoleze. Infie- rînd nelegiuirea ce se pune la cale, prietenii poporului congolez șl ai libertății și Independenței Africii aer cu hotărîre ca Gizenga să fie pus neîntîrziat în libertate.In timp ce adevărațil exponenți al Intereselor poporului congolez sînt supuși represiunilor, oamenii de casă ai monopolurilor, în special al lui „Union Minière du Haut-Katanga* se bucură de o înaltă protecție, așa cum este cazul lui Chombe. Marioneta de la EllȘabethvllle duce
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problema katangheză trebuie rezolvată în. afara prevederilor constituției Congoului — prevederi care consfințesc principiul unității statului congolez — și că orice acord realizat la Leopoldville trebuie a- probat de „Adunarea Națională" katangheză care, formată în bună parte din adopți ai secesiunii, va vota cum va dori Chombe. Această adunare a aprobat nu de mult a- cordurile de la Kitona, dar într-o formă modificată echivalînd de fapt cu respingerea. lor. Este clar că Chombe nu urmărește decît să cîș- tige timp, pentru a adînci separarea Katangăi de restul țării — a- ceasta în interesul acelor cercuri monopoliste care se străduiesc să mențină un Congo dezmembrat.„Ceea ce vrea în special primul ministru Adoula de la Chombe, a- rată „New York Times", este ca guvernul său să primească o cotă- parte dreaptă din impozitele asupra operațiunilor foarte rentabile pe care le face societatea belgiană „Union Minière' în provincia Katanga". Dar „Union Minière’ continuă să-l sprijine pe Chombe, tncu- rajîndu-1, după cum scrie ziarul englez „The Guardian', în tendința de a-șl călca „promisiunea privind cel puțin un grad oarecare de colaborare cu guvernul central'. Este semnificativ că intențiile lui Adoula de a convoca un nou congres la Lovanium pentru a-1 determina pe Chombe să-și revizu-

iască atitudinea nu șînt privite cu ochi buni de unele cercuri care altfel au contribuit la venirea putere a lui Adoula. După cum a scrisHerald“ ambasadorul S.U.A. în Congo, Gullion „încearcă să-l convingă pe Adoula să nu ridice problema divergențelor sale cu Chombe spre dezbaterea parlamentului sau a poporului".în tot acest timp, menținerea scindării și întreaga situație creată au consecințe grele pentru economia țării. Depresiunea economică, scăderea producției, șomaj mereu crescînd — iată ce caracterizează actuala situație a Congoului. „Revenind la Leopoldville după o absență de trei luni — scria recent corespondentul revistei americane „U. S. News and World Report" — veți găsi acest oraș într-o situație mai proastă, iar Congoul mai departe de năzuința sa spre stabilitate și progres. Mii de șomeri africani umplu străzile Leo- poldville-ului — circa 70.000 de șomeri dintr-o forță de muncă totală de 120.000... Deficitul bugetului autorităților crește lună de lună".Dar tocmai din această situație precară caută unii să tragă profituri. Se vîntură astfel ideea „ajutorului american" menit să deschidă calea unei penetrații mai a- dînci a capitalului american în Congo. De pe acum acesta a și a- caparat multe poziții deținute în trecut de trusturile belgiene și tinde să ocupe primul Ioc în investițiile de oapital din această țară.Apare limpede că între monopolurile americane, belgiene și altele se desfășoară o cursă strînsă pentru marile bogății ale Congo-ului, iar prețul acestei curse îl plătește poporul congolez prin 'scindarea țării, prin înrăutățirea situației ei economice.Greva generală care a avut loc zilele acestea la Leopoldville, sub semnul încetării sciziunii, al întăririi economiei, arată că oamenii muncii din Congo își exprimă în forme diverse hotărîrea lor de a lupta pentru independența șl Integritatea teritorială a tării.
NICOLAE N. LUPU

de la„Washington Post and Times

Situația din SiriaDAMASC 4 (Agerpres). — TASS. Ziarele care au apărut la 4 aprilie la Damasc au publicat declarația Comandamentului Suprem al forțelor armate siriene, în care se spune că „criza și confuzia provocate în mod artificial în țară“ au luat sfîrșit. în toate orașele și regiunile ordinea a fost restabilită.în declarație se arată că „toate regiunile și-au confirmat loialitatea deplină față de Comandamentul Suprem. în rîndurile tuturor unită- , ților militare s-au instaurat calmul și ordinea. Trupele au reluat exer- > citarea principalelor lor funcțiuni, oferind Comandamentului Suprem posibilitatea de a lua măsuri pentru întărirea armatei și a unității ei, pentru asigurarea securității poporului și a patriei, pentru înfăptuirea țelului suprem în ceea ce privește stabilirea pe baze echitabile a unei unități arabe sănătoase între toate țările arabe eliberate“.în ziarele din Damasc a apărut de asemenea un comunicat al Comandamentului Suprem cu privire la interzicerea circulației între diferite orașe din Siria începînd din 3 aprilie ora 19 și pînă la dispoziții speciale. Au fost difuzate instrucțiuni ale comandantului trupelor regiunii militare de nord cu privire la interzicerea demonstrațiilor la Alep, unde circulația este permisă numai între orele 8 și 11, precum și un ordin adresat tuturor , cetățenilor din regiunile de nord ale țării, pe baza căruia ei sînt obligați să predea în decurs de 48 de ore toate armele pe care le dețin.
Olanda concentrează trupe 

în Irianul de vestHAGA 4 (Agerpres). — TASS. După cum anunță agenția United Press International, Ministerul de Război al Olandei a anunțat la „ aprilie prelungirea duratei serviciului militarilor olandezi care se află' în Irianul de vest. Militarii din trupele terestre și forțele aeriene militare vor rămîne în serviciul activ patru luni în plus. Acum cîtva timp, durata serviciului personalului din 1 flota maritimă militară olandeză în Irianul de vest a fost prelungită cu patru luni.Societatea olandeză de transporturi aeriene KLM continuă să transporte militari olandezi în Noua Guinee via Lima (Peru) și Tahiti. Pînă la 7 aprilie, cînd va lua sfîrșit prima etapă de transportare a trupelor, pe bordul unor avioane ale KLM, în Noua Guinee, vor fi aduși în total 1500 de soldați ai infanteriei marine.Alți 1.600 militari olandezi vor pleca la sfîrșitul acestei săptămîni în Noua Guinee .pe cale maritimă.
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