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Lucrările agricole de primăvară

de lucru, -folosesc și atela
jele proprii. Intre brigăzi
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Anul XXXI Nr. 5490 Vineri 6 aprilie 1962 4 PAGINI — 20 BANIRidicarea calificării la nivelul cerințelor actuale ale producțieiRidicarea continuă a calificării muncitorilor la nivelul cerințelor tehnicii, pregătirea de noi cadre calificate constituie o sarcină importanță, trasată de cel de-al IlI-lea Congres al partidului. Este o realizare remarcabilă faptul că, în condițiile creșterii neîncetate a numărului muncitorilor, s-a ajuns ca trei pătrimi dintre muncitori să fie muncitori calificați. Clasa muncitoare și-a dezvoltat necontenit capacitatea creatoare în producție, au anărut meserii noi, generate de dezvoltarea noilor ramuri de producție și a tehnicii moderne introduse în întreprinderi. Zeci de mii de muncitori au absolvit sau urmează școli profesionale și tehnice.în forme variate — începînd de la cursurile de calificare pînă la schimburile de experiență și întrajutorare la locul de muncă — în întreprinderi se desfășoară o acțiune permanentă de ridicare a calificării muncitorilor în producție.La Fabrica de mase plastice București sînt organizate mai multe cursuri de calificare și ridicare a calificării, care cuprind aproape 800 de muncitori din cele 4 secții ; a- tenjia principală este acordată pregătirii operatorilor chimiști pentru prelucrarea maselor plastice. Cursurile au o durată de un an și sînt organizate pe meserii și nivel de calificare. Numeroși muncitori frecventează cursurile de ridicare a calificării profesionale organizate la uzinele „1 Mai“-Ploiești, „Grivița Roșie“ din Capitală, Uzinele metalurgice din Sinaia, întreprinderea „Tehnometal" Timișoara și în întreprinderi din alte ramuri. Ținînd seama de amploarea construcțiilor, de industrializarea șantierelor și permanenta lor înzestrare cu mașini și utilaje de.lnaltă tehnicitate sînt pregătite și în acest sector numeroase cadre cu o calificare superioară.Important este ca în fiecare fabrică și uzină, pe fiecare șantier să se găsească căile și metodele corespunzătoare pentru ridicarea calificării cadrelor la nivelul tehnicii actuale, potrivit condițiilor specifice și necesităților producției, Nu trebuie uitat făptui că în multe întreprinderi pxisță muncitori care abia încep’sa'deprindă meseria sau ale căror cunoștințe sînt nesatisfăcătoare ; sînt și muncitori care stă- pînesc bine meseria, dar care au nevoie să se perfecționeze, să-și lărgească și mai mult bagajul de cunoștințe tehnice. Se pune, deci, problema ca în organizarea cursurilor de ridicare a calificării să se țină seama de feluritele categorii de1 muncitori care există într-o întreprindere sau pe șantier. Tocmai astfel au fost ganizate cursurile de ridicare a lificării ,1a uzinele metalurgice naia. La strungărie, de pildă,

un or- ca- Si- __________ ... w _ cei calificați la locul de muncă urmează un curs ; muncitorii care au școala profesională — alt curs ; iar pentru fruntași, pentru cei cu o calificare, ridicată se țin lecții separate. O bună organizare a cursurilor de ridicare a calificării este și la uzina „Semănătoarea" din Capitală, la Filatura Romînească de Bumbac și în alte întreprinderi. Muncitorii participă astfel cu viu interes la cursuri, își însușesc cele predate și în felul acesta acumulează noi cunoștințe privind meseria lor.Nu peste tot însă s-a înțeles a- cest lucru. La uzinele „Electronica“ din Capitală nu s-a ținut întotdeau- seama, la organizarea cursurilor, de nivelul de pregătire a muncitorilor. La unele cursuri au participat laolaltă muncitori-absolvenți ai cursurilor școlilor profesionale și muncitori care s-au calificat la locul de muncă. Se înțelege că lecțiile predate la aceste cursuri n-au adus nimic nou pentru unii, iar pentru alții au fost inaccesibile.Mai sînt cursuri de ridicare a calificării unde se predau încă noțiuni de minim tehnic. Sigur că aceste noțiuni își au importanța lor, ele fiind

deosebit de necesare muncitorilor nou veniți în producție. Dar cînd avem de-a face cu muncitori care au depășit de mult treapta aceasta în procesul de calificare, putem să ne oprim doar la asemenea noțiuni? Lecțiile în cadrul cursurilor de ridicare a nivelului de calificare trebuie să țină seama de tehnica nouă care se introduce mereu în întreprinderi, de metodele tehnologice avansate, și ele trebuie predate de cei mai buni ingineri și tehnicieni, care au un rol important în ridicarea calificării muticitorilor în producție. Pe lîngă cunoștințele tehnice pe care le împărtășesc muncitorilor la cursurile de ridicare a calificării sau prin conferințele tehnice ce le țin, ei îi pot ajuta, la locul de muncă, să aplice cît mai bine în practică cele învățate. De altfel, în orice fabrică, în orice uzină criteriul de apreciere al organizării fiecărui curs de calificare și ridicare a calificării trebuie să-l constituie eficacitatea acestuia pentru mersul producției. Lucrează mai bine muncitorii care frecventează aceste cursuri ? Pun ei în practică cele învățate pentru a produce mai mult și de bună calitate ? Iată ce trebuie să urmărească sistematic organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor și organele sindicale.în acțiunea de ridicare a calificării muncitorilor în producție, a- lături de conducerile administrative, o răspundere importantă revine organelor sindicale. Bune rezultate se obțin în acele întreprinderi în care comitetele sindicatelor se ocupă cu grijă de organizarea lor de ridicare a calificării trolînd îndeaproape lecțiile ținutul lor.Cartea tehnică are un rol mă în lărgirea orizontului noștințe al muncitorilor, fecționarea meseriei lor. Tocmai de aceea se cere acordată,în continuare o atenție deosebită asigurării de literatură tehnică atît pentru cursurile de ridicare a calificării, cît și pentru acei muncitori care doresc să-și însușească cunoștințe noi în tehnică. Aceasta mai cu seamă că — așa cum ne semnalează și unii corespondenți — unele cărți, îndeosebi pentru sectorul construcții și pentru alte ramuri, se referă la un număr restrîns de meserii, de probleme tehnice actuale.Partidul a atras atenția în repetate rîndiiri că problema ridicării calificării, a pregătirii de cadre cu multiple cunoștințe tehnice și profesionale nu trebuie privită numai din punct de vedere al nevoilor imediate ale producției, ci și în perspectivă, în lumina necesităților dezvoltării întreprinderilor și a ramurilor industriale. Bine se procedează în industria chimică, în sectoarele industriei alimentare și în alte ramuri, unde prin cursuri de calificare sînt pregătite atît cadre pentru unitățile existente, cît și pentru unitățile care vor intra ulterior în funcțiune.Pregătindu-se cadre de muncitori cu o temeinică calificare tehnico- profesională, în funcție de cerințele producției, în întreprinderi se creează condiții pentru obținerea de noi și noi succese în îndeplinirea planului la toți indicii.

La fabricarea motoarelor
- E................................... ..„...■■L:

Un consum mai mic 
de materii prime

îmbunătățirea caracteristicilor tehnice 
ale motoarelor electrice, reducerea 
continuă a consumului de metal, pre
cum și micșorarea timpului de fabrica
ție, constituie obiective principale în 
întrecerea pe care o desfășoară mun
citorii și tehnicienii de la Uzina de 
mașini electrice București. Prin repro- 
ieefarea mofoareior asincrone pentru 
exploatările petroliere, consumul spe
cific de materii prime a fost redus cu 
circa 20 la sută față de anul trecut. 
Acest lucru a permis ca în trimestrul 
I preful de cost al mofoareior din a- 
ceastă serie să fie mai mic cu circa 
10 la sută, fajă de cel realizat în 1961.

Motoarele noi au asigurate o izolație 
și o protecție mai bună, ceea ce per
mite funcționarea lor în aer liber fără 
acoperiș.

cursuri-— con- și con-de sea- de cu- în per

Doi fruntași în producție de la 
Uzina de utilaj greu „Progre
sul" din Brăila : lăcătușii-montori 
Gheorghiță Iordache șl Toma 
Smeu, apreciați pentru lucrul de 
înaltă calitate pe care ii execută 
și pentru felul cum gospodăresc 
materia primă. In primele trei 
luni ale acestui an ei au obținut 
economii în valoare de 2400 lei.

(Foto : R. Costin)

In timpul vacanței de primăvară, 
care s-a încheiat ieri, un mare nu
măr de elevi au făcut excursii în 
locuri pitorești, au vizitat întreprin
deri industriale și gospodării agrico
le colective, muzee și expoziții, au 
vizionat filme și spectacole de teatru.

ÎN FOTOGRAFIE : Vizitînd Capi
tala, un grup de pionieri de la Școa
la de opt ani din comuna Checea, 
.aionul Timișoara, regiunea Banat, s-au 
oprit și la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu", unde au primit explicații cu 
privire la fabricarea autobuzelor și 
troleibuzelor. (Foto : Agerpres)

Âu ieșit la cîmpADJUD (coresp. „Scînteii"). Colectiviștii din raionul Adjud au început lucrările agricole de primăvară. Timpul prielnic din ultimele zile le-a permis să înceapă semănatul și să execute și alte lucrări din urgența I-a. Numai în zilele de 2-3 aprilie au făcut arături de primăvară pe o suprafață de ■aproape 500 ha, au semănat mazărea, floarea-soarelui, orz, pe o suprafață de peste 300 ha, și au' discuit și grăpat aproape 200 ha.Pentru a termina intr-un timp scurt lucrările agricole de primăvară, colectiviștii din raionul Adjud au luat măsuri ca, pe lîngă mașinile și tractoarele de Ia S.M.T., să fodoisedsică din plin atelajele proprii. In aceste zile toate atelajele gospodăriilor colective sînt folosite la semănat, ia diferite lucrări în vii și la întreținerea culturilor de toamnă.
RM. SĂRAT (coresp. 

„Scînteii“). Timpul favo
rabil din ultimele zile a și echipe s-a pornit o în- 
fost folosit din plin de că- suflețită întrecere. In ulti

mele 2 zile s-au însămîn- 
țat 60 ha cu floarea-soa- 
relui, 20 ha cu sfeclă de 
zahăr etc. Cele mai mari 
suprafețe au fost însămîn
țate de brigăzile conduse 
de Ifrim Leaua și Stan 
Tudor.

tre colectiviștii din comu
na Puiești, raionul Rm. 
Sărat.

Cu ajutorul mecanizato
rilor de la S.M.T. Sihlea 
ei au trecut la pregătirea 
terenului și semănatul cul
turilor din prima epocă. 
Pentru grăbirea ritmului I

La G.A.C. Tă- J 
I mădău, regiu- ! 
I nea București, j 
[ grăpatul se- J 
I mănătorilor de ! 
( toamnă se des- j 
l fășoară din J 
( plin. {

Unii seamănă de zor, alții nici n-au începutPITEȘTI (red. ziarului „Secera și Ciocanul"). îndrumați de organizațiile de partid, colectiviștii din multe comune ale raionului Slatina au pornit cu toate foițele la semănatul culturilor. La G.A.C. Piatra Sat, de pildă, au fost însămînțate 20 ha ovăz, la G.A.C. Valea Oltului-Co- teana, 15 ha etc.Suprafața însămînțată ar fi fost mult mai mare dacă în toate gospodăriile colective s-ar fi început imediat lucrul pe parcelele zvîntate. Darz conducerile unor gospodării

colective cum sînt cele din Cirea- șov, Dranovățu, Negreni, Priseaca așteaptă să se zvînte terenul pe întreaga suprafață și abia după a- ceasta să treacă la arat și semănat. Comitetul raional de partid și sfatul popular raional au datoria să ia de urgență măsuri pentru ca în toate gospodăriile colective să se folosească din plin fiecare oră cînd timpul e prielnic lucrărilor în cîmp, să se identifice tarlalele cu terenul zvîntat spre a fi imediat arate sau semănate.

După sosirea agronomului 
în gospodărie

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — La 
cele două gospodării colective din 
satele Romînești și lacobeșfi-Dănila 
din comuna lacobești, raionul Rădăuți, 
a fost repartizat să lucreze inginerul a- 
gronom luliu Vasilescu, venit de la 
secția agricolă a Sfatului popular re
gional Suceava. Colectiviștii l-au pri
mit cu multă dragoste și ajutorul Iul 
s-a simțit imediat.

— Deși au trecut numai trei zile de 
cînd tovarășul inginer a venit în mij
locul nostru — ne spune tov. Avram 
Tofan, președintele gospodăriei colec
tive „1 Mai" din satul Romînești —

Răspundem prin fapte cinstei ce ni s-a făcut“

ne-am și obișnuit cu dînsul. Aceasta, 
în primul rînd pentru că ne-a și ajutat 
să rezolvăm multe lucruri.

Și președintele a început să înșire 
tot ce s-a făcut în aceste zile. In pri
mul rînd tov. Vasilescu a căutat să cu
noască terenurile gospodăriilor și să 
vadă dacă colectiviștii au repartizat te
renurile în funejie de necesitatea șl 
cerinfele plantelor ce urmează a se în- 
sămînfa. Cu acest prilej a fost verificat 
și stadiul de dezvoltare a semănătu
rilor de toamnă. S-a constatat că, la 
punctul denumit „Hufănesc", din 
cauza viscolului s-a depozitat multă ză
padă și în urma ploilor terenul a căpă
tat o crustă de gheajă, înăbușind grîul. 
Imediat au fost 
spargerea crustei 
pe terenurile ce 
punctul denumit 
statal că terenul
preună cu consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Romînești, 
s-a hotărît că aici se poate 
mai devreme semănatul, fără a 
pînă se zvîntă tot terenul.

Președintele gospodăriei din
nești a subliniat la încheierea con
vorbirii noastre : „Sînfem convinși că, 
avînd sprijinul tov. inginer Vasilescu, 
lucrările agricole de primăvară vor fi 
făcute la timpul optim și la un înalt 
nivel agrotehnic“.

luate măsuri pentru 
de gheafă. Trecînd 

se află în pantă, la 
„Pe deal" s-a con- 
e mai zvînfat ți, îm-

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Convoca
rea sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale în legătură cu 
încheierea colectivizării agriculturii 
a fost primită cu multă însuflețire 
de colectiviștii din comuna Negrești, 
regiunea Iași. In cadrul adunării 
care a avut loc, ei și-au exprimat 
bucuria că la sesiune este invitat și 
președintele gospodăriei lor colecti
ve, Cezar Sofronia.

Colectiviștii care au luat cuvîntul 
au arătat că sînt hotărîți să mun
cească neobosit pentru a obține re
colte ,bogate, pentru a face 'din gos
podăria lor o unitate puternică, în
floritoare.

— „Președintele nostru — a arătat 
colectivistul Vasile Aursulesei — să 
spună în fața Marii Adunări Națio
nale că noi sintern hotărîți să né dez
voltăm continuu gospodăria noastră 
colectivă, să ne facem traiul tot mai 
îmbelșugat“.

— „Gospodăria noastră colectivă 
s-a dezvoltat mult, a spus Ion ,Va- 
siliu, vicepreședinte al gospodăriei^ 
Acum însă, prin unificarea cu cea 
din satul Valea Mare, s-au creat po
sibilități și mai mari de dezvoltare. 
Sintern hotărîți să muncim cu mai 
multă rîvnă pentru a obține recolte 
bogate la toate culturile, iar de pe 
60 ha cu porumb, o producție de 
cel puțin 5.000 kg boabe la ha 
pe terenuri neirigate".

rAu mai luat cuvîntul brigadierul 
Vasile Balan, Aneta Macovei și alți 
colectiviști, angajîndu-se să participe 
activ la executarea tuturor lucrări
lor ce se cer făcute acum în campa
nia de însămînțări de primăvară și 
în celelalte campanii agricole,

vederea sporirii producției la hectar, 
la toate culturile.

★’

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). 
Peste 1.000 de muncitori, tehnici
eni, proiectanți, ingineri constructori 
de tractoare au luat parte la adu
narea de la Uzinele de tractoare din 
Brașov.

Cei care au luat cuvîntul și-au ex
primat în cuvinte entuziaste bucuria 
că din Uzinele de tractoare un nu
măr de 15 muncitori, ingineri și teh
nicieni, dintre cei mai buni, prin
tre care Tiberiu Vădănici, Octavian 
Lupșe, Virgil Baraș, Constantin Pet- 
cu, Balint Ernest și alții, au fost 
aleși să participe la lucrările apro
piatei sesiuni extraordinare a Marii 
Adunări Naționale, în calitate de in
vitați.

Muncitorul Dionisle Macai de la 
sectorul montaj-general a arătat că 
constructorii de tractoare se bucură 
din suflet știind agricultura țării co
lectivizată și că răspund prin fapte 
cinstei ce li s-a făcut de a trimite 
reprezentanți la sesiunea Marii Adu
nări Naționale. In uzină, la fiecare 
loc de muncă s-au luat angajamente 
sporite, se fac eforturi ca pe ogoa
rele fără haturi ale patriei să lu
creze tractoare puternice produse de 
constructorii de tractoare din Brașov.

BATA MARE (coresp „Scînteii"). 
In adunarea care a avut loc la sta
țiunea experimentală agricolă din

Livada, regiunea Maramureș, parti- 
cipanții și-au exprimat satisfacția că 
directorul stațiunii, tov. inginer Ion 
Chioreanu, va participa ca invitat la 
recenta sesiune a Marii Adunări Na
ționale. Inginer Partenie Zahar, care 
a luat cuvîntul, a arătat că întregul 
colectiv de cercetători din stațiune 
se străduiește să rezolve în cele mai 
bune condiții problemele puse în 
studiu privind ridicarea fertilității 
solurilor podzolice, iar rezultatele 
obținute vor fi larg răspîndite în 
toate gospodăriile agricole socialiste.

începe 
aștepta

Romî

A

In schimb de experiență

DE PESTE HOTARE

cadrul acțiunii de introducere a

ROBERTO HOLDEN, președintele 
Uniunii populațiilor din Angola, a 
anunfat că la 5 aprilie a fost creat 
la Leopoldville un guvern provizo
riu al Republicii Angola. Guvernul 
este format pe baza Frontului națio
nal de eliberare a Angolei, înfiin
țat acum cîfeva zile prin fuzionarea 
Uniunii populațiilor din Angola și 
partidul democratic angolez.

IN PALATUL NAȚIUNILOR DIN 
GENEVA a avut loc la 4 aprilie în- 
mînarea apelului femeilor americane 
către Comitetul celor 18 
fru dezarmare. Apelul a 
reprezentantului sovietic, 
rin, și reprezentantului 
A. Dean, copreședinți ai
lui. In el se exprimă năzuința fe
meilor americane spre dezarmare 
generală și totală și interzicerea 
imediată a experiențelor nucleare.

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM 
AL U.R.S.S., revenind asupra hotă- 
r.îrii adoptate anterior, a hotărîf 
convocarea primei sesiuni a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. la 23 apri
lie la Moscova.

Se lărgește producția de scule Expozifie de 
manuscrise

cartierul Floreasca din Capitală au început de curînd lucrări de săpături pentru construcția a șase noi blocuri turn, fiecare avînd 48 de apartamente. La construcția acestor blocuri se va folosi metoda cofra- jelor glisante, ceea ce va permite o executare rapidă a scheletului de beton armat. Turnarea cadrului de beton al unui bloc va dura 15 zile.In scopul grăbirii ritmului lucrărilor, pe acest șantier se vor întrebuința la finisajele interioare materiale plastice ca : tapete semilavabile în camerele de locuit și tapete lavabile în băi, precum și parchete la- melare, vopsele pe bază de mase plastice.

In -
tehnicii noi în uzinele constructoare de 
mașini, o importanță mare au și sculele 
așchietoare. In ultima vreme la fabrica 
de scule așchietoare din Rîșnov, regiu
nea Brașov, au fost asimilate în fabricație 
noi tipuri de broșe (scule pentru execu
tarea unor găuri cilindrice, canelate sau 
alte profile), de alezoare, burghie etc. 
In vederea obținerii unei producții cit 
mai mari și de bună calitate, întreprin
derea a fost înzestrată în perioada din 
urmă cu circa 50 mașini-unelte moderne 
dintre care mașini de

I Ä

frezat burghie spi
rale, cu sisteme 
de alimentare au
tomată, mașini de 
frezat și rectifi
cat etc.

Mărirea, capaci
tății de producfie 
la această între
prindere se înscrie 
pe linia măsurilor 
de specializare și 
concentrare a fa
bricației de scule 
așchietoare.

La Biblioteca A- 
cademiei R. P. Ro- 
mîne s-a deschis 
ieri o expoziție de 
manuscrise ale 
scriitorilor romîni 
din secolul al XIX- 
lea. Printre altele 
vizitatorii pot ve
dea aci. manuscrise 
care cuprind poe
zii de C. Conachi, 
„Țiganiada" de Bu- 
dai-Deleanu, lucra
rea „Romînii sub 
Mihai-Voievod Vi
teazul” de N. Băl- 
cescu, „Pseudo-Ky- 
neghetikos” de Al. 
Odobescu, poemele 
„Luceafărul", 
lin 
l-a'

„Că- 
și „Scrisoarea 

de M. Emines- 
cu, schițe ale lui 
I. L. Caragiale, ,,A- 
mintiri din copilă
rie" de I. Creangă.

Premieră teatrală la Craiova
Peste 700 de spectatori au urmărit joi 

seara spectacolul cu piesa „Ascensiunea 
lui Arturo Ui poate fi oprită", a dramatur
gului german Berthold Brecht, prezentată 
în premieră de artiștii Teatrului Național 
din Craiova.

La premieră au participat și reprezen
tanți ai ambasadei R. D. Germane la 
București.

state pen- 
fost remis 
V. A. Zo- 
american, 
Comitetu-

492 GREVE au avut loc în ulti
mii cinci ani la bazele de rachete 
din Statele Unite. în primele două 
luni și jumătate ale anului curent 
au avut loc 45 greve.

J. ANGENFORT, cunoscut luptător 
german împotriva militarismului ger
man, a evadat. El s-a smuls din mîi- 
nile polițiștilor care îl escortau în 
fața clădirii tribunalului din Mün
chen și s-a făcut nevăzut în mul
țime.

LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
al imaginii educative, care a' avut 
loc recent la Mar del Plata (Argen
tina), filmele romînești „Carpații 
sudici" și „De dragul prințesei“ au 
fost premiate ca cele mai bune fil
me recreative pentru adolescenți.

Un convoi lung de căruțe încărcate cu colectiviști dimineață din Găeseni, Corbii .Vlăsceni, Pitaru și altele. Colectiviștii din aceste comune aveau să se întîlnească cu membrii gospodăriei colective „I. L. Caragiale" din Potlogi, cu prilejul „zilei experienței înaintate" organizată de Comitetul raional de partid Titu.Mai întîi președintele gospodăriei din Potlogi, Tudor Neacșu, a prezentat oaspe^ ților gospodăria^ Apoi, pe grupe, s-a vizitat sectorul zootehnic. In grajd — animale arătoase, o curățenie perfectă. Pe pereți, în dreptul fiecărei vaci, era atîrnată o tăbliță scrise anul nașterii, data fătării și producția de lapte. Deci o bună evidență.Au început discuțiile.— Va să zică și la voi 'alăptarea vițeilor se face cu biberonul ? — a întrebat unul dintre oaspeți. Drept răspuns, crescătorul Gheorghe Șt. Badea a făcut o demonstrație practică de alăptare cu biberonul a celor 11 viței fătați de curînd. (întîm- plarea a făcut ca Badea să fi primit chiar în acea zi, alături de alți trei colectiviști, drapelul de fruntaș pe brigadă). După ce le-a explicat a- vantajele metodei alăptării vițeilor cu biberonul, crescătorul de animale le-a prezentat oaspeților prima generație a tineretului taurin care fusese crescută în acest fel.Discuțiile slut foarte vii. Brigadierul Ion Gh. Grigore, de la G.A.C. „8 Martie" (comuna Vlăsceni), vrea să afle de la gazde cum se realizează respectarea programului de grajd și îndeosebi cum se alcătuiesc rațiile furajere.— Dacă zi de zi îi spui omului de ce e bine să lucreze după program, dacă tu ca brigadier sau șef de echipă respecți programul, atunci toți se vor deprinde -să-1 respecte — îi răspunde brigadierul zootehnic Flo- rea V. Petria. Noi am introdus furajarea rațională a vacilor de lapte. Rația furajeră se modifică în raport cu greutatea animalelor și cu producția lor de lapte. Respectînd aceste cerințe, anul trecut am obținut o producție de peste 2.000 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată, iar pentru 1962 ne-am propus să ridicăm producția la 3.000 litri.

a pornit de comunele Floreșli, Mari, Romînești, Discuții însuflețite au avut loc și la sectorul porcin. Colectiviștii Alexandra și Tudor Ștefan au arătat că/ datorită bunei îngrijiri și furajări

raionul Titu,La gospodăria colectivă Potlogi, 
pețil se interesează de hrănirea vițeilor.pe care erau , data montei,

oasMa scroafelor, s-a reușit să se obțină la prima tătare cite 8 purcei de la fiecare scroafă.De asemenea, oaspeții au luat cunoștință de metodele folosite în creșterea puilor de colectivista Maria Gurău. Totodată s-au interesat de puiernița construită de colectiviști cu materiale din resurse locale.Vizita a continuat apoi la expoziția agricolă, unde erau prezentate produsele vegetale obținute de colectiviști. Oaspeților li s-a vorbit despre metodele de muncă folosite de colectiviștii fruntași.Apoi, la căminul cultural oaspeții și-au împărtășit impresiile culese cu prilejul vizitei și au vorbit totodată despre experiența gospodăriilor colective din satele lor.— Sîntem vecini, spunea Ion Col- țoi de la Vlășceni, și cu toate acestea nu ne cunoaștem destul de bine. Schimbul de experiență între noi ne este de folos tuturor și e bine să-1 continuăm.Colectiviștii au arătat cum s-au pregătit pentru campania agricolă de primăvară.Foarte atractiv pentru colectiviști a fost concursul „Cine știe, răspunde". întrebările s-au referit la recomandările Consfătuirii pe țară țăranilor colectiviști, la planurilor de producție dariilor colective etc.Manifestările „zilei înaintate" au continuat tîrziu. Echipele artisticedin gospodăriile colective-gazdă-și oaspete au prezentat un program, artistic.

aprevederile ale g-ospo-experienței pînă seara de amatori
TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii"
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le scriu corespondenții voluntari din agricultură
Acum, după ce gospodăria 

a crescut atît de mult...
Gospodăria colectiva „Zorile vieții noi“ din co

muna Cîndești, raionul Buhuși, este și veche și 
nouă. Veche — pentru că a luat ființă cu 9 ani în 
urmă ; nouă — pentru că la începutul lunii martie 
a acestui an, ca urmare a rezultatelor obținute 
de colectiviști ani de-a rîndul în creșterea pro
ducției la hectar s-au înscris în gospodăria colec
tivă încă 700 familii, încheindu-se colectivizarea 
întregii comune. Aceasta a ridicat în fața consi
liului. de conducere sarcini care trebuiau rezol
vate înainte de începerea campaniei de primă
vară.

Este vorba înainte de toate de refacerea pla
nului de producție, apoi de o nouă organizare 
a muncii. Suprafața de teren colectivizată crescînd 
cu peste 1.000 ha a tost nevoie de o nouă reîm
părțire a tarlalelor pe culturi. Toate aceste treburi 
au fost făcute la timp și la nivel corespunzător. 
Ne-am propus să cultivăm cu porumb 640 ha. 
Suprafața prevăzută pentru porumbul „5000“ a 
fost dublată.

Avem acum 7 brigăzi și 52 echipe. în fruntea 
tuturor brigăzilor sînt oameni cu experiență. Con
siliul de conducere a avut grijă ca din brigăzi 
și echipe să facă parte colectiviștii care locuiesc 
aproape unii de alții, în aceeași parte a comu
nei. Aceasta, pentru o mai bună legătură a bri
gadierului cu oamenii de a căror activitate răs
punde.

Crescînd suprafața de teren a gospodăriei este 
de așteptat ca și încărcătura de animale să 
crească în mod corespunzător. Acum, gospodă
ria are 132 bovine, 235 oi și 60 porci. S-a pre
văzut ca pînă la sfîrșitul anului numărul anima
lelor să crească de cel puțin trei ori. Pentru a 
la asigura adăposturile necesare, s-a prevăzut 
construirea a 4 grajduri, a unei maternități pentru 
scroafe, a două îngrășătorii, a unei puiernițe și a 
unui saivan. Cu toate că timpul prin părțile noas
tre este încă rece, în gospodărie se desfășoară 
o activitate bogată. De la noii colectiviști a fost 
adunată sămînța pentru a fi schimbată cu alfa 
din soiuri de mare productivitate. Pe terenul re
partizat porumbului „5000“ s-au transportat, la ca
pătul tarlalei, cîie 25 tone gunoi fermentat pen
tru fiecare hectar, au fost reparate toate atelajele 
cu care au venit noii colectiviști.

Sîntem bine pregătiți și am creat condițiile

necesare pentru ca în acest an — primul în care 
toată comuna este colectivizată — să obținem 
producții mar1, atît în sectorul vegetal cît și în 
cel animal. Aceasta este o condiție esențială 
pentru continua dezvoltare a avutului obștesc, 
pentru a asigura colectiviștilor venituri iot mai 
mari.

TACHE VASILACHE 
colectivist

Muncă temeinică 
din primul an de activitate

Gospodăria colectivă „7 Noiembrie" din sa
tul Homorog, raionul Salonta, a luat ființă la 
începutul acestui an prin unirea celor patru 
întovărășiri din sat. Pentru buna desfășurare 
a lucrărilor terenul a fost împărțit pe brigăzi, 
iar S.M.T.-Cefa, care deservește gospodăria, 
a repartizat să lucreze la Homorog tractoriști, 
fii ai colectiviștilor. Consiliul de conducere a 
dat atenție și amplasării construcțiilor.

La întocmirea planului de producție colec
tiviștii au fost sprijiniți de Vasile Tătaru, șeful 
secției agricole a sfatului popular raional, și 
de Viorel Nutiu, tehnician agronom, la S.M.T.

Colectiviștii și-au propus să obțină 5.000 kg 
porumb boabe la hectar de pe o suprafață de 
150 ha, iar de pe 320 ha s-a planificat o pro
ducție la hectar de peste 3.000 kg boabe. Ca să 
obțină peste 30.000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar colectiviștii au stabilit sä' execute cel pu
țin 5 praștie.

Pregătirile pentru campania de primăvară au 
fost terminate. Prin săparea unui canal în lun
gime de circa 4.000 m ei au desecat 200 ha 
teren pe care-l vor cultiva pentru prima oară 
în acest an. Pe o parte din teren colectiviștii 
au transportat peste 1200 tone gunoi de grajd. 
Echipa legumicolă a și trecut la repicatul ră
sadului de roșii. De cîteva zile, consiliul de 
conducere a definitivat planul de contractări, 
în acest an gospodăria va vinde statului pe 
bază de contract 245 tone de grîu, 189 tone po
rumb, 79 tone floarea-soarelui precum și. alte 
produse. Aceasta va contribui la obținerea 
unor venituri mari, la ridicarea bunăstării co
lectiviștilor.

10 AN MATIU
director S.M.T.-Cefa

Vom crește 
peste 30.000 de pasăriGospodăria noastră colectivă are un pronunțat caracter cerealier, Anul trecut, s-au obținut în medie la hectar 2.020 kg grîu și 2.750 kg porumb boabe. Dar pentru a spori veniturile, n-ol am dezvoltat creșterea' animalelor și păsărilor. Astfel, cu mai mulți ani în urmă în gospodărie au fost aduse c-îteva sute de păsări. La înoeput, erau neîncrezători vor aduce venituri, neîncrederea. Anul celor 200.000 ouă și a unei cantități însemnate de carne de pasăre, gospodăria a realizat un venit de 260.000 lei. Cu veniturile realizate din creșterea animalelor și păsărilor am reușit ca în anul trecut să sporim valoarea zilei muncă la 40 lei, să dăm mai multe avansuri bănești, care au totalizat suma de 18 lei. De la păsările matcă ce le avem, vom livra anul acesta peste 300.000 ouă pentru incubație altor gospodării agri-cole colective din raion și chiar din regiune.Acum, după încheierea colectivizării agriculturii, avem condiții tot mai bune pentru creșterea păsărilor. De aceea, am prevăzut 
să creștem în acest an peste 30.000 păsări (din care 10.000 le vom opri ca matcă), revenind 700 păsări la suta de hectare. In acest scop s-au luat și o serie de măsuri, incubatorul vechi l-am modificat mărindu-i capacitatea de la 4000 la 7000 pui pe serie ; au fost școlarizate 40 de colectiviste care vor lucra la ferma avicolă, s-au văruit și dezinfectat $ halele și cotețele existente. Ținînd seama de numărul mare de pui pe care îl scoatem, ne-ara pro-pus ca în afară de construcțiile ce le avem să mai construim adăposturi c-u o capacitate de 10.000 păsări. Din calculele noastre, ferma avicolă ne va aduce în acest an un venit de peste 600.000 lei. Din incubator s-a și scos prima serie de 5.500 pui.Prin măsurile luate pînă acum sîn-tem convinși că vom îndeplini și depăși sarcinile prevăzute în dezvoltarea fermei de păsări, contribuind la o mai bună aprovizionare a populației ou ouă și carne de pasăre.

CONSTANTIN JIANU 
președintele G.A.C. Băileștî, 

regiunea Oltenia

o parte din colectiviști în faptul că păsările ne Dar realitatea le-a risipit trecut, din valorificarea

• PESTE 800.000 DE TURIȘTI ÎN 1961 ® ÎN 1962 - ITINERAR!! NOI, 
ACȚIUNI TURISTICE DEOSEBITE ® ¥A APĂREA

GHIDUL CABANELOR"

In ultimii ani, activitatea turistică a 
luat o maro dezvoltare în țara noastră. 
Mase fot mai largi de oameni ai mun
cii au astfel posibilitatea să cunoască 
îndeaproape frumusețile patriei, minu
natele realizări ale constructorilor so
cialismului,

Principala activitate turistică este or
ganizată prin Oficiul național de tu
rism „Carpați". Bilanțul anului trecut 
marchează progresele însemnate care 
5-a u realizat : față de numai 30.000 de 
turiști înregistrați în 1949, în cursul 
anului 1961 peste 800.000 de turiști au 
colindat țara. La acțiunile organizate 
de O.N.T. iau parte nu numai oameni 
ai muncii din întreprinderi și Instituții, 
ci și numeroși colectiviști, studenți și 
elevi. Peste 85.000 de colectiviști au 
vizitat Capitala, Bicazul, Doftana etc. 
Pentru studenți și elevi s-au organizat 
și circuite cu autocarul.

In acești ani s-a lărgit simțitor și 
baza materială a turismului. în 1948 
existau doar 88 de cabane, care pu
teau găzdui 4.400 de turiști ; astăzi, 
cele aproape 200 de vile, hoteluri, 
cabane, destinate turiștilor pot primi 
20.000 de oaspeți. Anul trecut s-au dat 
în folosință noi cabane și s-au reame- 
najat altele în regiunile Banat, Suceava, 
Brașov etc. Totodată, capacitatea de 
găzduire a stațiunilor de pe litoral s-a 
dublat ; aici se înalță în continuare 
noi complexe turistice moderne.

S-au intensificat în ultima vreme și 
schimburile turistice internaționale. 
Peste 100.000 de turiști din numeroase 
țări ale lumii au vizitat anul trecut 
Republica Populară Romînă. De mare 
popularitate s-au bucurat și excursiile 
organizate de O.N.T. „Carpafi“ în 
străinătate — cu avionul, trenul, auto
carul sau motonavele „Transilvania" și 
„Oltenița“. Pentru' anul acesta este pre
văzută o creștere însemnată a circula
ției turistice interne și Internaționale. 
Se iau măsuri pentru o cît mai bună 
organizare a acestor acțiuni.

Spre a se da turiștilor posibilitatea 
să cunoască înfr-o măsură cît mal mare 
ceea ce este interesant și semnificativ 
pe traseele ce le străbat, O.N.T. 
„Carpați" a restudiaf unele itinerarii,

-------------- OtO

stabilind noi puncte de popas. Astfel, 
în circuitul Valea Prahovei — Vajch 
Oltului s-a inclus vizitarea localității 
Horezu, precum și a unor monumente 
ale naturii cum sînt Peștera Muierii și 
Peștera Polovraci. Asemenea excursii 
vor fi organizate de agențiile O.N.T, 
„Carpați“ din București, Ploiești, Bra
șov, Sibiu, Pitești. Și traseul excursiilor 
la Bicaz a fost îmbogățit,' Pe lîngă vi
zitarea hidrocentralei șl a lacului de 
acumulare, vor mai putea fi văzute 
localitățile Săvinești, Roznov, Onești 
— așezări care au cunoscut o dezvol
tare rapidă, devenind importante cen
tre industriale — precum și monumen
te istorice,

Unele agenții vor deschide trasee 
noi. Pe pildă, agenția București a 
cuprins în planul ei de excursii cu 
autocarele Țara Hațegului și împrejuri
mile acesteia. Sînt proiectate și ex
cursii în Maramureș.

Pe lîngă excursiile obișnuite în fot 
cursul anului, în programul turistic v.or, 
mai figura unele specifice anotimpu
rilor. In luna mai, de exemplu, șe va 
pleca în regiunea de la poalele Făgă- 
rașilor, la Poiana Narciselor.

In cinstea celui dș-ah 8-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Helsinki, O.N.T, „Carpați", în co
laborare cu comitetele orășenești, ra
ionale și regionale U.T.M., va organiza 
o serie de excursii care vor avea ca 
temă cunoașterea trecutului de luptă 
a| clasei muncitoare, cunoașterea mari
lor construcții ale socialismului și a 
monumentelor naturii din patria noas
tră, Alte acțiuni vor fi prilejuite de. 
unele manifestări sportive internațio
nale. Cu ocazia turneului U.E.F.A. (cam
pionatul european de fotbal juniori) și 
a campionatelor mondiale de handbal 
feminin, se va organiza vizionarea me
ciurilor și, totodată, vizitarea orașelor 
în care se vor disputa ele : București, 
Ploiești, Brașov, Cluj, Constanța.

Spre a ușura documentarea turiștilor, 
O.N.T, „Carpați“ va edita anul acesta, 
în colaborare cu editura U.C.F.S., un 
„ghid al cabanelor", un „A.B.C. turis
tic" și va continua publicarea colecției 
„Munții noștri".

M. C.

Studierea atentă, minuțioasă, a cererii de consum a populației este una din sarcinile importante ale organizațiilor comerciale. Metodele de cunoaștere a cerințelor cumpărătorilor sînt variate. Folosite cu perseverență, ele contribuie la aprovizionarea mai bună a magazinelor.~ La Arad și la Timișoara, organi-
esfe consülfat zațiile comerciale -----------—------  locale au organizatîn unele magazine întîlniri cu cumpărătorii unităților respective. Cumpărătorii și-au spus părerea pre felul cum sînt serviți, arătat ce mărfuri ar mai să găsească în magazine, au cut aprecieri și observații cu vire la o serie de produse. Rezultatele unor astfel de consultări publice cu cetățenii s-au răsfrînt în bine în activitatea organizațiilor comerciale. Sugestiile și propunerile mai importante făcute de cetățeni au fost aduse la cunoștința sfaturilor populare și sînt studiate cu atenție și rezolvate operativ.Ar fi bine ca această metodă valoroasă de studiere a cererii de consum să fie preluată de un număr cît mai. mare- de unități din regiune.Și expozițiile cu vînzare s-au dovedit un mijloc eficace de cunoaștere a cerințelor oamenilor muncii, în orașul Timișoara au fost organizate asemenea expoziții la magazinele „Eleganta“, „Modern“ și altele. Ele au fost primite de public cu interes. Cumpărătorii au avut prilejul să-și aleagă cele mai reușite produse și să le ocolească pe acelea care nu corespund exigențelor lor. Lucrătorii din comerț au putut astfel aprecia ce anume se caută și ce nu. Și- mai bune rezultate ar fi dat aceste expoziții dacă s-ar fi folosit chestionare, cutii de sugestii, caiete de propuneri . etc. pentru a trage concluziile necesare în ce privește cunoașterea gustului consumatorilor.La indicația Ministerului Comerțului, de cîțiva ani s-a introdus în unitățile comerciale „caietul vîn- zătorului“, în care aceștia își notează cererile cumpărătorilor.„De peste două luni de zile lucrez la magazinul-etalon cu articole de porțelan — a relatat la o consfătuire recentă vînzătoarea Matilda O- prișan. La început magazinul desfăcea puține servicii de masă. Observam că se caută mai mult modelele simple, nu din cele cu flori mari și multicolore. Am stat de vorbă cu cumpărătorii, mi-am notat numeroase păreri și am început să fac comenzi corespunzătoare cererii lor. De atunci numărul cumpărătorilor care vin în magazinul nostru crește mereu’.Această obligație elementară a vînzătorilor de a înregistra operativ ceea ce se caută mai mult face comenzi în consecință, nu însă respectată pretutindeni. La

Concursul micilor 
aeromodeliști

BRAȘOV (coresp. „Scînfeii"). — Zi
lele trecute, pe terenul aviatic din co
muna Sînpetru-Brașov s-a desfășurat 
uri interesant concurs de aeromodele. 
Participantă : pionieri și școlari din 
cercurile de aeromodelism de la ca
sele de pionieri din St. Gheorghe, 
Mediaș și Palatul pionierilor din Bra
șov. Cei 21 de concurenți — cei mai 
buni constructori aeromodeliști — au 
prezentat numeroase tipuri de micro- 
avioane. S-au remarcat cele construite 
de elevii Mihai Dîmboianu, Vasile Mi- 
horeanu, Vasile Juncuț.

Concursul a fost cîșligat de echipa 
de aeromodeliști din Brașov.

des- au dori fă- pri-

gazinul „Universal“ din Timișoara, de exemplu, vînzătorii de la raioanele de mercerie și galanterie nu-și notează nimic în caietele lor. De cele mai multe ori cînd nu pot oferi unui cumpărător marfa solicitată, se mulțumesc să răspundă „n-avem“, deși asemenea produse există din abundență în depozite.Necunoașterea cererii reale de consum pentru diferite produse duce; la stabilirea formală a acestei cereri de către unele organe comerciale. Pentru orașul Timișoara organele . comerciale au „stabilit", (nu se știe pe ce criteriu) că în 1961 sînt necesare doar 1600 aparate de radio, peste stocul existent în unități. In realitate s-au vîndut 7100 de aparate.

în peste 30 de între
prinderi din regiunea 
Iași, printre care fa
brica „Țesătura“, fabri
ca de antibiotice și De
poul C.F.R. din Iași, fa
brica de rulmenți din 
Bîrlad, Complexul C.F.R. 
din

riații sînt depunători la 
C.E.C.

Veniturile crescînde 
obținute în gospodăriile 
colective permit, de 
asemenea, oamenilor 
muncii de la sate să de
pună banii ce le priso
sesc pe librete de eco
nomii. Sumele depuse 
de colectiviștii din re-

giune în primul trimes
tru al anului sînt cu 30 
la sută mai mari decit 
in perioada corespunză
toare a anului trecut. 
Soldul depunerilor la 
casele de economii din 
regiune a crescut în a- 
ceasta perioadă cu cir
ca 17 milioane lei.(Agerpres) Primăvară în Cișmigiu.

(Foto : Gh. Vințllă)

Caietul 
vtnzătorului

și a 
este 
ma-

La studiul atent al cererii de consum o contribuție însemnată au merceologii și voiajorii comerciali. Ei sînt aceia care trebuie să cunoască în amănunțime ce se cere în magazine și să-i sprijine pe responsabilii de unități în întocmirea cît mai judicioasă a comenzilor. Așa se întîmplă de obicei. Se mai găsesc însă unii merceologi — la Caransebeș, Reșița și Lugoj — care trec, prin magazine doar ca simpli vizitatori. Regula de a lucra, la intervale scurte, „o zi la rafț“ lîngă vînzători, este adesea „uitată“.Studiul cererii de consum nu este numai o sarcină a organizațiilor comerciale, ci și a industriei. Conducerile unor întreprinderi de industrie ușoară din Arad au fost de acord să facă, împreună cu organizațiile comerciale, în fiecare centru de raion și în celelalte orașe, expoziții în cadrul cărora să prezinte produsele fabricilor spre a fi văzute de public chiar înainte de încheierea contrac-. telor. întreprinderile au posibilitatea să colaboreze permanent cu organizațiile comerciale, încît planurile de producție să se bazeze pînă în cele mai mici amănunte pe cunoașterea aprofundată a cerințelor populației.. Studiul cererii de consum este o problemă- care trebuie să stea permanent în atenția organelor locale, a întreprinderilor producătoare și a ministerelor pentru a putea oferi populației mărfuri de bună calitate și în sortimentele cerute.
CONSTANTIN JALBA

„O zi la raft"

Oamenii din brigadă au vîrste dife- 
, rjte. Cel mai tînăr, Gheorghe Dumitru, 
are 18 ani, iar cel. mai în vîrsfă este 
Minea Marin, de 47 ani. Întregul co- 

: lecfiv acționează ca un organism în
chegat, avînd exemplul viu al șefu
lui de brigadă, Ion Crisfea, membru de 

; partid.
Brigada aceasta lucrează în secția 

turnătorie-oțel de la uzinele „23 Au
gust" din Capitală. Pentru meritele 
sale în producție a primit în trimestrul 
IV al anului trecut steagul de brigadă 
fruntașă pe întreprindere.

Să cercetăm „jurnalul“ brigăzii — o- 
glinda succeselor dobîndite anul a- 
cesta. Din ianuarie și pînă la 8 martie 
membrii ei au economisit materiale în 
valoare de 18.000 lei. în ianuarie, față 
de nivelul admis de 2,8 la sută, pro
centul de rebuturi a fost de numai 0,41 
la sută. în februarie și în primele 
ale lunii martie au fost obținute 
realizări.

...Ion Crisfea lucrează în uzină 
1949. Muncitor cu o bună pregătire 
profesională și : cu calități organiza
torice, a fost numit în septembrie 1961 
șeful acestei brigăzi.

De la început a înțeles că pentru 
lichidarea lipsurilor ce se manifestau pe 
atunci în brigadă era necesară o orga
nizare mai bună a muncii. El a împăr
țit brigada în șapte grupe. în fruntea 
grupelor au fost repartizați cei mai 
buni muncitori ; lîngă ei au trecut să 
muncească alții cu mai puțină expe
riență. Această măsură a contribuit la 
ridicarea calificării întregii brigăzi, la 
creșterea răspunderii față de lucrările 
executate ; s-au creat condiții ca în 
fiecare grupă să se execute piese ori- 
cît de complicate. Pentru bunul mers 
al muncii, în afara obișnuitelor con
sfătuiri de producție de Io sfîrșiful Iu

zile 
noi

din

nii, brigada ține o scurtă ședință de 
15—20 minute la mijlocul fiecărei luni, 
în cadrul ei se analizează operativ mo
dul în care se realizează sarcinile de 
producție, ce măsuri sînt necesare pen
tru a lichida eventualele rămîneri în 
urmă etc. în afară de acestea, în fie
care dimineață, cu 10 minute înainte 
de începerea lucrului, tehnicianul și 
șeful brigăzii repartizează grupelor 
sarcinile pe ziua în curs, dînd în a- 
celași timp și indicațiile tehnice nece
sare. Responsabilul de grupă defalcă 
apoi aceste sarcini pe oameni, ținînd 
seama de pregătirea și posibilitățile 
fiecăruia. Nici un reper nu se pune în 
lucru pînă cînd nu i se studiază te
meinic tehnologia de fabricație. Pînă 
în septembrie anul trecut acest lucru 
se făcea sporadic, superficial. Acum se 
înlătură, de la bun început, lipsurile ce 
ar putea exista în respectarea tehno
logiei reperelor ce urmează a fi tur
nate.

După două luni de la preluarea con
ducerii brigăzii, lui Ion Cristea i s-a 
părut că a scăpat de necazurile mai 
mari. Dar mai erau unii ca Popescu 
Alexandru și Radu Băcaru ce continuau 
să mai dea rebuturi. Unele piese tur
nate de ei aveau fie fisuri, fie inclu
ziuni nemetalice. Motivul ? Insuficientă 
atenție la închiderea corectă a formei 
de turnare, sau la alte operații. Bri
gada a discutat „cazul" lui Radu Bă
caru. S-a hofărîf să lucreze pe lîngă 
Minea Marin, muncitor de nădejde, cu 
o serioasă pregătire profesională. Acum 
Băcaru nu mai face necazuri brigăzii. 
Piesele pe care le execută sînt de bună 
calitate.

în afară de sprijinul eficient pe ca-

re-l acordă șeful brigăzii de turnători 
fiecărui muncitor, îndeosebi celor ti
neri, s-a întărit și spiritul de răspun
dere personală pentru calitatea lucru
lui executat. înainte de a se prezenta 
piesa controlului tehnic de calitate, pri
mul controlor este însuși muncitorul 
care a turnat-o.

Alături de aceste măsuri, șeful bri
găzii — el însuși un bun specialist în 
domeniul turnării — cultivă la fie
care muncitor dorința de a-și ridica în 
permanență măiestria profesională, prin 
frecventarea unor cursuri tehnice. O 
parte din membrii brigăzii urmează 
cursurile la școala medie : Pavel Truîcă, 
Grigore Constantin, Vlad Nicolae, Ion 
Apostol, Popa Stan și Popescu Ale
xandru, Alfi douăzeci au terminat în 
februarie un curs de cîteva luni pen
tru îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale. Ion Crisfea, Anghel Drăghici, llie 
Marinescu, Ion lonescu, Dumitru Co- 
deea, Nicolae Dascălu și alții, urmea
ză cursurile de specializare în meseria 
de furnăfor-formator, organizate în în
treprindere.

„Fără un studiu tehnic temeinic 
muncitor ține greu pasul cu tot ce 
pare nou în meseria sa“ — spune
deseori Ion Cristea, șef de brigadă 
fruntașă.

un
a-
a-

S. UTAN

Consfătuire medicală de epidemiologieMinisterul Sănătății și Prevederilor Sociale a organizat zilele acestea la Sinaia o consfătuire pe probleme de epidemiologie, în cadrul căreia au fost dezbătute principalele probleme legate de lupta antiepidemică împotriva unor boli în curs de lichidare ca difteria, malaria, teta- nosul, precum și de lupta pentru prevenirea și combaterea zoonozelor — boli ce se transmit de la animale la om — a poliomielitei, virozelor respiratorii etc.La- consfătuire au participat re-
-----------o» o-

prezentanți ai M.S.P.S., profesori universitari, cercetători științifici din institutele medicale de specialitate, medici epidemiologi și bacte- riologi de la toate Sanepidurile din țară. Au fost prezentate referate și comunicări luîndu-se totodată o serie de hotărîri cu privire la continua îmbunătățire a luptei antiepidemice din țara noastră.
GH. NISTOREANU coresp. voluntarPrestări fle servicii pentru populație 

în magazine s-a 
un tip modernizat 
trice de spălat rufe „Albalux". La 
ridicarea produsului din magazin, 
cumpărătorul primește un carnet 
de garanție al produsului, însoțit de 
un pliant cu localitățile și denumi
rea celor 121 de cooperative mește
șugărești care execută lucrări de 
întreținere și reparații la asemenea 
articole electrocasnice.

în ultima vreme, cooperația meș
teșugărească a mărit numărul uni
tăților specializate pentru întreți
nerea și repararea articolelor me
talice, electrotehnice, electrocasnice 
etc. în prezent există pe întreg cu
prinsul țării peste 1.900 de unități 
specializate, din care 480 asigură 
repararea și întreținerea produselor 
ce se vînd cu termen de garanție 
(televizoare, motociclete și moto
rete, aparate de radio, frigidere, 
ceasornice etc). Anul acesta urmea
ză sä se asigure, prin unitățile 
cooperativelor meșteșugărești, între
ținerea și repararea în termen de

pus în vînzare 
al mașinii elec-

garanție a încă 12 categorii de pro
duse, printre care magnetofoane și 
pick-üpuri, mașini de cusut de dife
rite tipuri, aspiratoare de praf și 
altele. In acest scop se iau măsuri 
pentru lărgirea rețelei de prestări 
de servicii pentru populație. Tot
odată, în școlile profesionale ale 
cooperației meșteșugărești, ca și în 
cadrul unor cursuri speciale, se pre
gătesc noi cadre de specialiști pen
tru efectuarea unor asemenea lu
crări. (Agerpres)

Noi tricotaje 
din relon

■ T1EÆT1R.1E • (Samca amsi
OPERĂ ȘI BALET AL 
TRUBADURUL — (ore-
STAT DE OPERETA : 
CINT — (orele 19,30).

„I. L. CARA- 
(Sala Palatului R.P. Romîne) ; 
---- LUI SCAPIN

ta fabrica „Tricotajul Roșu" din Capi
tală au fost introduse în producție noi 
modele de tricotaje din relon, Este vor
ba de fuste scămoșate pentru fetițe, că
măși pentru bărbați, și de noi model,ßU 
de bluze și scampolouri din relon, în-r 
fr-un colorit atrăgător,

O parte din aceste produse au și fost 
livrate magazinelor.

Ion CIrstea împreună cu cîțlva muncitori din brigadă«

TEATRUL DE 
R. P. ROMINE : 
le 19,30).

TEATRUL DE 
LĂSAȚI-MĂ SA

TEATRUL NAȚIONAL 
GIALE“ ----- '
VICLENIILE LUI SCAPIN — (orele
19.30) . (Sala Comedia) : REGELE LE AR
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „O. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) ; ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : AL PATRULEA — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
COPIII SOARELUI — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
(orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : IN FIECARE 
SEARĂ DE TOAMNA — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : VECINI DE APARTAMENT
— (orele 19.30).

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

ANSAMBLUL DE CÎNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DIN CINTECELE ȘI 
DANSURILE POPOARELOR — (orele 20).

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

DOCUMENTARELE : N. S. 
șl DIN NOU SPRE STELE 
cinematograful N. Bălcescu
20.30) . BĂTĂLIE IN MARȘ
serii : Patria (9 ; 12,45
I. C. FRIMU (9 ; 12,40 ; : 
ȚIUL : M. Gorki (10,30...........................
16,30; 18,30; 20,30) și Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 9,50 pînă la 
orele 21). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Republica (8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). București (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), 16 Februarie (16; 18; 
20), Olga Banele (15,30; 18; 20,30). CIN«

IN

HRUȘCIOV 
rulează la 
(16 ; 18,15 ; 
— ambele 

- ; 16,30 ; 20,15).
16,20 ; 20). PUȘ- 

I ; 12,30 ; 14,30 ;

TECUL ÎNTRERUPT : V. Roaită (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahia (10; 
12; 16,30; 18,30; 20,30), Drumul serii (16; 18;
20) . ARME ȘI PORUMBEI : 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). Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 13,30, după-amlază: 15,15; 
17; 19; 20,45). CASA SURPRIZELOR ; 
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 CJEL
GROAZNIC — ambele serii : Central 
(10,15; 13,30; 16,45; 20). DE SÎMBATA
PINA LUNI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19;
21) . ARIPI PUTERNICE — O VOCE IN
COSMOS — REGELE ANIMALELOR : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă Ia orele 21). FII FERI
CITĂ, ANI I : Tineretului (16 ; 18,15 ; 
20,80), Cultural (16; 18,15; 20,15). TOM 
DEGEȚELUL : 13 Septembrie (10; 11,45; 
13,30; 15; 17; 19; 21,15). VALEA MINDRA: 
1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). TOT AURUL 
DIN LUME : 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21), 
Donca Simo (15; 17; 19; 21). PRIMĂ
VARA FETELOR : Grivița (16; 18,15;
20.30) . CETATEA HURRAMZAMIN : 
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 cinemato
graful T. Vladimirescu (16; 18; 20). SE
CERIȘUL 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. Eminescu (15; 17; 19; 21). 
IN NOAPTEA SPRE 13 — llie Plntllie 
(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 1 I Mai (15; 17; 19; 31). DRAGOS-

TEA LUI ALIOȘA rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
ARTISTUL : rulează la cinematograful 
B. Delavrancea (16; 18; 20),

VINERI, 6 APRILIE • Concert din 
operele Iul Smetana — orele 9,30 — I
• Fragmente din oratoriul „Anotimpu
rile“ de Haydn — orele 11,03 — I • Lim
ba noastră — orele 12,00 — I • Orches, 
tre de muzică ușoară — orele 13,22 — I
• Cîntece sovietice interpretate de co
rul și orchestra de studio a Radiotcle- 
viziunii romîne — orele 14,03 — II • So
nata nr. 15 în si bemol major pent’ ' 
vioară și pian de Mozart — orele 14,,
— II o Actualitatea în țările socialiste
— orele 15,35 — II • Vorbește Moscova
— orele 16,15 — I • Tineri compozitori 
romîni de muzică ușoară orele 16,30
— II • Arii din opere interpretate de 
mezzosoprana Rita Goor — orele 18,00
— I • In pas cu știința — orele 18,30 —
I • Jurnalul satelor — orele 19,00 — I
• Dîn albumul operetelor — orele 19,00
— I • Teatru la microfon : „Bucătă
reasa“ de A. Sofronov — orele 19,30 —
II • Concert-ghicitoare — orele 20,40 — 
I • Cîntece populare romîneștl — orele 
21,15 — II • Fragmente din opera „Rl- 
goletto“ de Verdi — orele 21,45 — II
• Săptămîna muzicii maghiare — orele 
22,30 — I o concert de muzică de ca
meră de Prokofiev — orele 25,15 — II.

„um va fj a
^Tvremeac

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 aprilie : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente la începutul inter
valului. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 1 și plus 9 
grade, iar maximele între plus 6 și plus 
16 grade.
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TELEGRAME EXTERNE
J

» Baia Mare, vechea a- 
« șezare a minerilor mara- 
\\ mureșeni, cunoaște mari 
>> transformări înnoitoare. 
« In locul maghernițelor, 

apar blocuri noi cu lo- 
>> cuințe confortabile, înca- 
« drate de spații verzi. In 

acest oraș ca și în alte 
?> orașe ale patriei noastre 
« se construiește mult. Con- 
<< structorii au înălțat peste 
>> 100 blocuri cu aproape 
« 1.600 apartamente. Aces- 
<< tea alcătuiesc acum trei 
>> cartiere ; Progresul, 6 
M Martie, Săsar. Noile locu- 
\s ințe sînt confortabile, ex- 
>$ terioarele sînt finisate 
« cu grijă. Pe bună drep- 
>> täte se vorbește aici, în 
<< ultima vreme, despre 
SS noul oraș Baia Mare.
>5 Constructorii au ter
ți minat anul trecut noul 
SS centru al orașului — Pia- 
?? ța Victoriei — un ansam- 
<< blu arhitectonic modern, 
» alcătuit din 7 blocuri, 
?? dintre care unul cu 7 e- 

taje însumînd laolaltă a- 
>> proape 500 apartamente, 
?? precum și un hotel cu 
<< 168 locuri. La parterul 
>> noilor blocuri s-a deschis 
z) un complex comercial cu 
<< restaurant, braserie, ma- 

gazin alimentar cu auto- 
zz servire, librărie și al- 
<< te magazine specializate 
SS pentru desfacerea produ- 
zz selor industriale.
<< Avem în față schița 

planului de sistematiza- 
zz re a orașului. O parte 
« s-a și realizat. Noi obiec- 

tive se află în con- 
5> strucție. Pe bulevardul 
<< 6 Martie a început de 
>> curînd construcția unui 
<< ansamblu de blocuri cu

3-4 etaje însumînd 1.030 
apartamente, din care 
peste 200 vor fi termina
te încă în acest an. Și la 
parterul acestor construc
ții vor fi amenajate di
ferite unități de deservi
re a populației — maga
zine, o agenție CEC, un țiilor de locuințe 
oficiu poștal, agenție 
O.N.T.

In acest an vor fi daté 
în folosința oamenilor 
muncii aproape 1000 a- 
partamente. Așa după

cum se prevede în pla
nul de dezvoltare pe anii 
1960—1965 și în schița de 
sistematizare, la Baia 
Mare se vor construi în 
total peste 4,500 aparta
mente. Arhițecții au,pre
văzut ca zona construc- 

șă șe 
extindă și de-a lungul 
malurilor Săsarului, care 
vor fi cuprinse într-o 
centură de beton, precum și spre nordul orașului, 
spre Dealul Florilor.

Blocul turn din centrul orașului.

și se va 
spațiilor 
în jurul

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

noilor

Pentru a grăbi ritmul 
construcțiilor, la Baia 
Mare se proiectează în 
acest an un atelier de 
prefabricate pentru pa
nouri mari, cu o capaci
tate de 500 apartamente 
pe an, ceea ce va permi
te să se treacă pe scară 
mai largă la industriali
zarea construcțiilor.

Pe lîngă construcțiile 
de locuințe, în orașul 
Baia Mare se vor ridica 
și alte obiective social- 
culturale. Pentru studen
ții Institutului pedagogie 
vor fi date în folosință la 
începutul anului școlar 
un cămin cu 300 de 
locuri și o cantină mo
dernă. Tot anul acesta 
va fi dată în folosință o 
școală cu 16 săli de cla
să și se proiectează un 
spital cu 220 paturi pre
cum și alte numeroase 
construcții,

In curînd va începe e- 
fectuarea unor lucrări 
edilitare importante. Prin 
construcția barajului de 
pe pîrîul Firiza se va îm
bogăți alimentarea cu 
apă a tuturor cartierelor, 
vor începe totodată lu
crările de canalizare a 
orașului, se vor pava o 
serie de străzi 
extinde zona 
verzi, îndeosebi 
noilor blocuri.

Construcția
blocuri de locuințe și în
făptuirea lucrărilor edili
tare prevăzute vor face 
din orașul Baia Mare un 
centru urban modern.

Cine împiedică formarea unui guvern 
de coaliție in Laos

Rebelii continuă atacurile împotriva tortelor patriotice

Pregătiri pentru alegeri în Japonia

RANGOON 5 (Agerpres), — După o ședere de două zile la Rangoon, prințul Suvanna Fumma, primul ministru al guvernului laoțian regal, a plecat în seara zilei de 4 a- prilie spre Paris.Potrivit relatărilor corespondentului agenției France Presse, în cadrul întrevederilor pe care le-a avut în timpul șederii sale la Rangoon, prințul Suvanna Fumma a subliniat că formarea unui guvern de coaliție depinde în mare măsură de suspendarea de către Statele Unite „nu numai a ajutorului financiar, dar și a ajutorului militar acordat guvernului de la Vientiane“.într-o declarație făcută reprezentanților presei, Suvanna Fumma a subliniat că „încă din anul 1960 a cerut guvernului S.U.A. să înceteze ajutorul acordat guvernului de la

Vientiane și cu toate acestea guvernul american continuă să furnizeze acest ajutor“.
★Potrivit relatărilor agențiilor de presă, trupele rebele continuă să încalce acordul privind încetarea focului. La 1 aprilie, de exemplu, soldată rebeli au atacat forțele patriotice în apropiere de localitatea Muong Hun din provincia Luang Prabang și din apropiere de locali- Samunuitatea Na Khoum din provincia Neua.Pregătindu-se în vederea atac masiv împotriva pozițiilor ocupate de trupele guvernului legal, rebelii au concentrat pînă în prezent peste 50 de companii în împrejurimile și în localitatea Nam Tha.

o» o .... —

Infuzii... cu arme și dolariHarriman a cerut „ajutor" economic și militar „șpecial" pentru Tailanda și Filipine care, după cum se știe, sînt membre ale blocului militar S.E.A.T.O. și ale recentului său vlăstar, A.S.A.S. (Asociația statelor din Asia de sud-est). El a declarat că Filipinele reprezintă „o parte integrantă a sistemului de apărare al S.U.A. în Pacific".Scoțînd în evidență „importanța" acordării în continuare de ajutor lui Cian Kai-și, Harriman a arătat că sistarea acestui ajutor ar provoca în Taivan „o tică".

Intr-un articol publicat zilele trecute în ziarul „PRAVDA“ Sanzo No- saka, președintele C.C. al P.C. din Japonia, se ocupă pe larg de alegerile în Camera consilierilor care vor avea loc în această țară în luna iulie a,c. Autorul articolului scrie printre altele : Viitoarele alegeri au o importanță deosebită pentru Partidul Comunist din Japonia și pentru forțele democratice din țară.încă ia cea de-a Il-a plenară a C.Ç. al P.C. din Japonia, care a avut •loc .n decembrie anul trecut, partidul nostru a stabilit sarcinile pentru perioada din preajma alegerilor în Camera consilierilor și a trecut la intensificarea activității partidului în mase, considerînd ca o principală sarcină a șa pregătirea în vederea viitoarelor alegeri.
Cresc rînduriîe P.C.

Printre principalele lozinci .ale P.C. din Japonia sînt următoarele :1. Lupta împotriva războiului nuclear, pentru evacuarea trupelor a- mericane și lichidarea bazelor militare americane din Japonia..2. .încheierea .acordului cu privire ,1a dezarmarea generală și .totală care ..să prevadă inclusiv interzicerea experiențelor, stocării și tfölö- si-rii armei .-nucleare. '■3. Lupta- Iimpotriva Tratativelor dintre . Japonia .și -.Coreea de sud.4. Lupta împotriva legii nu ;.pri- vire la preîntîmpinarea violențelor politice, Împotriva revizuirii -Constituției..5. Apărarea intereselor vitale ale poporului etc.
din Marea Brițanie

rului „Daily Worker" a crescut cu 
1,6.16 exemplare.

„Chiar dacă aceste succese sird

înapoierea delegației Marii Adunări Naționale care a vizitat ßirmania, indonezia și IndiaJoi dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația Marii Adunări Nationale a R. P. Romîne, care a vizitat Uniunea Birmană, Republica Indonezia și Republica India, la invitația președinților parlamentelor din aceste țări și ca răspuns la vi-' zitele făcute în tara noastră de către delegații ale*acestor parlamente.în drum spre patrie, membrii delegației au făcut o scurtă vizită la Moscova.Delegația, condusă de acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Nationale și al grupului national romîn al Uniunii interparlamentare, a fost alcătuită din deputății Rpman Moldovan și Ludovic Takăcs, membri ai Consiliului de Stat, Cornel Burtică, Tudor Ionescu, Constantin Mateescu, Marin Rădoi și Stoian Stanciu.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Nationale, Anton T. ___r „.Moiséseu, vicepreședinte al Mării ferului Afacerilor1 î&ctërne al U.R.Ș.S. Adunări Nationale, Grigore Geamăna, secretarul Consiliului de Stat, Dionișie Ionescu, șeful Ceremonialu-

lui de Etat, deputați, funcționari superiori din ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți K. M. Kannam- pilly, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Indiei la București, Mar- zuki, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Indoneziei, kov, prim-șecretar Uniunii Sovietice la
*

și D. K. Zvon- al. ambasadei București.

Se

Comitetul politic al Partidului Co
munist din Marea Brițanie a publi
cat o declarație cu privire la ter- __
minarea reînregiștrării membrilor modeste .— .arată Comitetul politic 
de partid în anul 1962. După .cum se 
arată în declarație, un număr de 
30.455 de oameni au primit carne
te de partid în anul 1962. In com
parație cu începutul anului trecut, 
rîndurile partidului au crescut cu 
2.885 oameni. In aceeași perioadă, în 
rîndurile organizației de tineret a 
partidului au intrat 1.015 tineri și 
tinere. Tirajul mediu zilnic al zia-

— ele ilustrează .creșterea .spiritului 
combativ al clasei muncitoare.

Comitetul politic al partidului co
munist face apel la lioți comuniștii 
englezi .să-și intensifice eforturile 
pentru recrutarea în rândurile parti
dului a noi membri de .partid și 
pentru transformarea lui într-.un 
partid de masă al plasei muncitoare 
engleze“.

WASHINGTON 5 (Agerpres)-----Luînd cuvîntul în cadrul unei ședințe secrete a Comisiei pentru Afa, cerile Externe a Camerei Reprezentanților, adjunctul pentru problemele Extremului Orient al secretarului de stat, Averell Harriman, care s-a reîntors recent dintr-un turneu în țările Asiei de sud-est, a scos în relief, după cum relatează agenția U.P.I., necesitatea menținerii și sporirii „ajutorului" acordat regimurilor din această parte a lumii aflate la remorca politicii Ș'.U.A.Harriman a declarat că Statele Unite au intensificat și vor intensifica și mai mult „ajutorul" militar acordat clicii lui Ngo Dinh Diem din Vietnamul de sud. El a adăugat că Statele Unite trebuie să șe aștepte „la o luptă îndelungată” în aceaștă regiune. „Nu pot fi așteptate victorii rapide, spectaculoase", a spus el, recunoscînd în acest fel insucce’sul operațiunilor duse de forțele de represiune diemisțe, cu ajutorul „consilierilor" militari americani, împotriva forțelor patriotice sud-vietna- meze.Harriman a relevat necesitatea continuării ajutorului către un alt regim falimentar, regimul lui Pak Cijan Hi din Coreea de sud.

criză economică și poli-

Cu privire la situația creată în Argentinaîntr-o declarație din Argentina cu tuația din țară, dată publicității la Buenos Aires se arată că recenta lovitură de stat a fost organizată de cei mai reacționari reprezentanți ai comandamentului militar suprem care apără interesele lat’fundîarilor, marilor capitaliști și monopolurilor străine, în primul rînd ale monopolurilor din S.U.A. Organizatorii loviturii de stat au vrut să anuleze rezultatele alegerilor din 18 martie și să accelereze înfăptuirea — pe seama oamenilor muncii — a planului antipopular și antinațional al „economiei de austeritate”, elaborat împreună cu Organizația Statelor Americane și cu Fondul monetar internațional.Ca urmare a loviturii de stat, subliniază C.C. al P.C. din Argentina, instabilitatea politică și economică din țară s-a accentuat și

a C.Ç. al P.C. privire la .si- mai mult. Se .agravează .criza economică și financiară, accentuînd sărăcia și sporind șomajul.Declarația arată că sînt nece-, sare următoarele transformări: reforma agrară, naționalizarea proprietății monopolurilor străine, satisfacerea revendicărilor clasei muncitoare, stabilirea de legături comerciale cu țările întregii lumi, îndeosebi cu .Uniunea Sovietică și cu •celelalte țări socialiste, promovarea unei politici .de pace .și prietenie cu toate popoarele, instaurarea unei orînduiri cu adevărat democratice. Aceste transformări pot ii .înfăptuite numai de .un guvern democrat și popular în care vor fj reprezentate .toate forțele antiimpe- rialiste, .toți muncitorii și organizațiile țărănești.

dezvoltă rețeaua 
comercială a Capitaleiîn ritm cu noile construcții de locuințe crește și rețeaua unităților comerciale din Capitală. Numai în ultimii doi ani, în Capitală s-au dat în funcțiune 240 unități comerciale, de alimentație publică și de prestări de servicii, situate la parterul noilor blocuri de pe Calea Griviței, în jurul Sălii Palatului R. P. Romîne. în jurul Circului de Ștat, Șoseaua Giu- lești, Șoseaua Ștefan cel Mare, Piața Splaiului, Piața Gării de Nord, Piața Gării de Est etc.în trimestrul I 1962 s-au dat în funcțiune 20 unități comerciale și de prestări de servicii, printre care : două magazine alimentare cu autoservire în Piața de Flori și Piața 30 Decembrie (Chibrit), 3 magazine de pline, un magazin alimentar general în Piața Gării de Est, o librărie, un magazin de menaj-electrice. o bucătărie de bloc în Piața Splaiului, două magazine cu produse lactate, unități ale cooperației meșteșugărești, un oficiu P.T.T.R. în Piața 30 Decembrie (Chibrit) și altele.

REMUS MURZEA 
coresp. voluntar

★5 (Agerpres). — TrupeleSAIGON diemisțe, sprijinite direct de cei peste 5000 de militari americani din Vietnamul de șud, au început — după cum anunță corespondentul agenției Associated Press -- o nouă operație militară împotriva patrioți- lor sud-vietnamezi, La ea participă aproximativ. 8000 de soldați, nave fluviale și avioane de vînătoare a- mericane. • O-

la Moscova, în Marii

A ; fost dç față. N. Gmnă, ambasadorul R, P. Romîne la Moscova.. (Agerpres)

•o»o

Azi în sala Floreasca PE SCURT

(U.R.S.S.), Jerzy Jokiel (R.P.
Valeri Kerdemelrdi (U.R.S.S.),
Fridrich (R.D. Germană), Ulla

Cu prilejul vizitei drum spre țară, delegația Adunări Naționale a R. P. Romîne a participat în seara zilei de 4 aprilie la premiera spectacolului „Spartakus“ de Aram Haeiaturian prezentat la Teatrul Mare într-o nouă concepție regizorală.în dimineața zilei de 5 aprilie delegația parlamentarilor romîni a părăsit Moscova- La aeroport ea a fost condusă de reprezentanți ai Prezidiului Sovietului Șuprem al U.R.Ș.Ș.. și de funcționau- superiori ai Minis-
Ce este A. S. A. S.RANGOON 5 (Agerpres). — Co- mentînd conferința miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor membre ale Asociației Asiei de sud-est (A.S.A.S.). (Tailanda, Filipine și Ma- laia), care și-a început lucrările în Malaya la 3 aprilie, ziarul birman „Avangard“ scrie că noua Asociație, la fel ca și blocul S.E.A.T.O., a fost organizată cu ajutorul dolarilor americani. Prin crearea A.S.A.S., scrie ziarul, se urmărește atragerea unor țări neutre în rîndurile noului bloc.

Din fericire „lu
mea liberă“ asi
gură șl dreptul de 
a anula alege
rile !...

(După ziarul
Humanité")

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale ?♦ Romîne

Astăzi, de la ora 18, în sala sportu
rilor Floreasca încep campionatele in
ternaționale de gimnastică ale R, P. 
Romîne. La actuala ediție a campio
natelor participă gimnașfi și gimnaste 
din 8 țări : U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. S, Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, Suedia și 
R, P. Romînă.

Timp de trei zile amatorii de gim
nastică din Capitală vor putea urmări 
evoluția unor sportivi apreciați pe 
arena internațională ca Tamara Iva-

nova 
lonă), 
Karl
Lindsfroem (Suedia), Lajos Varga (R.P. 
Ungară), Sonia lovan (R.P.R.), Pavel 
Gajdos (R.S. Cehoslovacă), Elisabeta 
Maleva (R.P. Bulgaria) și alții.

Astăzi sînt programate exercițiile 
Impuse, iar mîine cele liber alese. 
Duminică, în ultima zi a campionatelor, 
se vor desfășura concursurile la 
aparate.

în continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră echipa selecțio
nată de lupte a Suediei a evoluat joi 
seara la Galați în compania echipei re
prezentative a orașului. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 4i/i--3l/a 
puncte. La categoria pană N. Popovici a 
terminat la egalitate cu Vasșbjer, iar la 
categoria grea Svensșop a cîștigat prin 
tuș în fața lui Mușescu. Luni la Brașov 
echipa suedeză susține a patra întîlnire 
a turneului,

Ciclism y/E U

Una din tradiționalele competiții cicliste, „Cupa Federației romîne de ciclism“, inaugurează sezonul importantelor concursuri prevăzute în calendarul intern.întrecerea care începe astăzi este prevăzută să se desfășoare în trei etape după următorul program : vineri (etapa I) : București-Oltenița- București (110 km); sîmbătă (etapa

a Il-a) : București-Drăgănești-Bucu- rești (100 km); duminică (etapa a III-a) : București-Ploiești-București (130 km).La startul tituie prima în vederea .. prezenta numeroși cicliști, printre care și membrii lotului republican.
competiției, care cons- verificare a cicliștilor „Cursei Păcii“, se vor

Primul concurs de înot pe țara.ber și respectiv 100 m bras. Probele feminine la 100 m spate și 400 m liber, au scos în evidență iaptul că înotătoarele bucureștene se prezintă bine pregătite.

A început turneul internațional de șah 
de la Moscova, la care participă 10 con- 
curenți sovietici și 6 de peste hotare. în 
prima rundă, Pîdevski a pierdut la Deli, 
Ignatiev a cîștigat la Wade, Samkovlci 
l-a învins pe Larsen. S-au terminat re
miză partidele : Lilienthal-Barcza, Sima- 
ghin-Judovici, Vasiukov-Bronstein și Bî- 
hovski-Hort. Șahiștii care vor obține la 
acest turneu minimum 10 puncte, vor 
primi titlul de mare maestru internațio
nal, iar cei care vor realiza cel puțin 
7l/z puncte, titlul de maestru internațio
nal.

în pădurea Vincennes de lîngă Paris 
cei mai buni crosiști europeni se vor în- 
tjece duminică în tradiționala competi
ție organizată de ziarul „L’Humanité”. La 
startul probelor vor fi prezenți atleți și 
atlete din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Romînă, R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, Belgia, Franța, Austria, Italia și 
alte țări.

Echipa italiană de fotbal F. C. Bologna 
a cîștigat „Cupa Europei centrale”. în 
meciul retur al finalei, desfășurat la Bo
logna, formația italiană a dispus cu sco
rul de 3—0 (1—0) de echipa cehoslovacă 
Slovan Nitra. Primul meci se încheiase 
Ia egalitate (2—2).

(Agerpres)
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Cînd Franco și Salazar 
aud cuvîntul cultura.»■MADRID 5 (Agerpres). — .Potrivit relatărilor ziarului ^L’Humanité”, opt persoane, printre care poetul .Gonzales Bermeră, .au fost arestate la Las P-ahnaș (insulele Canare) .de brigăzi .speciale .de poliție trimise din Madrid. La Madrid a. fost arestat .studentul Ignacio Romero, bănuit de a fi în posesia unor cărți de literatură interzisă.

★LISABONA 5 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, la Lisabona au fost arestați de poliția secretă salazaristă alți doi membri ai opoziției — scriitorul Carlos Prazeres Ferreira și ziaristul Carlos Veiga Pereira.

Sub titlul de mai sus, ziarul cană se află la Beirut, iar trupele 
PRAVDA" a publicat următo- izraeliene și turcești sînt coircan- rul articol de la corespondentul trate la granițele Siriei. 

său special la Damasc, V. Ma- 
ievski ;Capitala siriană a trăit cîtevazile încordate de criză politică acută. După ce la 28 martie, ai- • mata a luat puterea în mîinile sale, forțele reacționare din țară și de dincolo de granițele ei n-au întîrziat să profite de situație. In rîndurile armatei s-au găsit forțe care nu s-au mai supus comandamentului suprem și au încercat să găsească sprijin din aiară.Acțiunile grupului răscuilaților din nord au creat o amenințare serioasă pentru Siria, deoarece un amestec din afară putea constitui un semnal pentru intervenția im- împotriva Siriei, în con- care flota a 6-a arneii-periaflistă dițiile în

Pentru lichidarea rebeliunii au fost luate de urgență măsuri. Astăzi (4 aprilie n.r.) ziarele din Damasc publică declarația comandamentului suprem al forțelor armate ale Republicii Arabe Siria, în care se spune că „criza și confuzia provocate în mod artificial în țară“ au luat sfîrșit. In toate orașele și regiunile a fost restabilită ordinea. în declarație se arată că „toate regiunile și-au confirmat loialitatea deplină față de comandamentul suprem. în toate unitățile militare s-au instaurat calmul și ordinea. Trupele au reluat exercitarea principalelor lor funcțiuni, oferind comandamentului suprem posibilitatea de a lua măsuri pentru întărirea armatei șl a unității

ei, pentru asigurarea securității poporului și a patriei, pentru înfăptuirea țelului suprem în ceea ce privește stabilirea pe baze e- chitabile a unei unități arabe sănătoase între toate țările arabe eliberate“.Fără îndoială lichidarea rebeliunii din nord va contribui la normalizarea situației din țară. Ziarul „Al Alam“ din Damasc scrie astăzi : „Zilele grele pe care le-am trăit arată că unitatea armatei, precum și între armată și popor constituie cheia pentru normalizarea situației, pentru instaurarea liniștii în țară. Dacă n-ar fi existat această forță, ieri ne-am fi putut trezi în fața intervenției imperialiste ale cărei proporții și consecințe cu greu pot fi imaginate“.Astăzi Damascul trăiește o viață normală”.
Rasiștii și normele diplomatice
„THE NEWZiarul

YORK TIMES" a publi
cat un articol al cores
pondentului său din Was
hington, în care se spune 
între altele :Bazinul Floreasca va găzdui sîm- bătă și duminică, prima confruntare din. acest air a înotătorilor din întreaga țară : Concursul republican, care va constitui un bun prilej deverificare a stadiului de pregătire a - concurenților. întrecerea va reuni la start reprezentanții regiunilor Banat, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară și trei selecționate din Capitală.Programul bogat cuprinde numeroase probe rezervate seniorilor și juniorilor. Clasamentul pe echipe se va alcătui conform tabelelor internaționale de punctaj.In vederea acestei competiții înotătorii bucureșteni au participat la , un concurs de veriiicare care a scos în evidență buna comportare a tinerilor Cornel Georgescu (Știința) și Zoe Rezincenco (C.C.S.) autorii unor performanțe valoroase la 100 m 11-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

t f De ce tocmai la vara ?"
început să se îmbunătățeas
că. Calendarul sportiv al
cătuit cuprinde un sistem 
competițional complex, care 
dă posibilitatea angrenării 
unui număr mare de tineri 
în practicarea atletismului. 

Printre măsurile luate 
este și convocarea unei 
consfătuiri în problema a- 
tletjsm.ului cu participarea 

urma altor discipline unor profesori de educație

în legătură cu articolul 
cu titlul de mal sus, apă
rut in Scînteia" nr. Ș442, 
Consiliul regional U.C.F.S.- 
Ploleștl ne comunică, prin
tre altele : Considerăm Cri
tica lăcută în articol justă 
și binevenită. Activitatea, 
atletică de masă, cît și 

• cea de performanță sînt 
în regiunea noastră mult 
în 
sDortive. fizică, antrenori, directori

Prin reorganizarea sec- do școli, președinți do 
ției de atletism, situația a asociații sportive, »ctl-

viști ai consiliilor raio
nale U.C.F.S.

Clubul sportiv orășenesc 
Ploiești arată în răspunsul 
trimis redacției : „Critica 
făcută în ziarul „Scînteia" 
o considerăm justă deoa
rece majoritatea sarcini
lor propuse în planul de 
măsuri au termene cam 
lungi. Planul de măsuri a 
fost analizat din nou și 
lipsa semnalată va fi reme
diată în cel mai scurt 
timp'j

cîteva zile audieri publi
ce în privința posibilită
ții ca diplomații negri să 
obțină locuințe ca și al
bii. Comisia ește un or
gan de .sine stătător, nu

„Delicata problemă a aparține. Departamentu- 
discriminării rasiale de lui de Stat, dar toată 
care se lovesc diploma- lumea știe că aceste au- 
ții negri (este vorba de 
reprezentanții țărilor in
dependente din Africa — 
N.R.) în căutare de locu
ințe la Washington nu a 
fost încă rezolvată cu 
toate că Departamentul 
de Stat al S.U.A. a insis
tat pe lîngă proprietarii 
de imobile să nu mai 
recurgă la acest gen de 
discriminare; iar un co
mitet reprezentînd dife
rite asociații de proprie
tari de imobile din Was
hington au încercat în 
mod voluntar timp de 8 
(luni șă-i convingă în a- 
cest sens.

Se crede că în cursul 
lunii aprilie a.c., „Comi
sia drepturilor cetățe
nești" va face timp de

dleri au fost solicitate de 
Departamentul de Stat.

Aceste aitdieri vor fi 
primele investigații în 
chestiunea găzduirii di- 
'plomaților negri la Was
hington. Se crede că au
dierile -vor fi ținute la 
Departamentul de Stat. 
și că din cauza urgenței 
pe care funcționarii De
partamentului de. Stat o 
atribuie problemei găz
duirii diplomaților ne- s: 
gri se va pune accentul 
asupra discriminării ra
siale aplicate reprezen
tanților țărilor africane 
la Washington.

Prima oară cînd De
partamentul de Staț s-a 
ocupat de această pro
blemă a fost în iulie

1961, dată la care a con
vocat o ședință cu con
ducătorii proprietarilor 
de imobile din Washing
ton. Cu acest prilej a re
ieșit că din 211 clădiri 
care ar putea fi utilizate 
pentru găzduirea divlo- 
maților, în numai 8 ca
zuri proprietarii ar fi 
fost de acord să le în
chirieze diplomaților de 
culoare.

Proprietarilor li s-a a- 
rătat că aplicarea dis
criminării -rasiale repre
zentanților africani și fa
miliilor lor în magazi
nele, restaurantele, fri
zeriile și mai ales în ca
sele de locuit creează „o 

-situație defavorabilă și 
explozivă pentru S.U.A.“.

Un funcționar al De
partamentului de Stat a 
relatat că șeful statului 
unei națiuni africane a 
re fuzat să viziteze' S.U. A. 
din cauza discriminării

al proprietarilor de imo
bile sub președinția lui 
Frank J. Luchș. Acesta 
din urmă a declarat că 
în ultimele 8 luni, comi
tetul a satisfăcut 50 de 
cereri de apartamente. 
Dar, potrivit declarațiilor 
lui Pedro A. Sanjuan, di
rectorul adjunct al pro
tocolului Departamentu
lui de Stat, diplomații 
negri care caută singuri 
un apartament continuă 
să fie nepoliticos refu
zați de proprietarii care 
pun „bilete de închiriat“. 

Acest refuz nepoliti
cos, a declarat Sanjuan, 
este mai grav decît re
fuzul de a le servi o 
ceașcă de cafea pe șo
seaua 40-a S.U.A. Was
hington este capitala ță
rii, a spus el, și de aceea 
diplomații negri pun a- 
ceastă insultă pe .seama 
guvernului federal. Ora- 

rasiale de care se lovește Washington fiind ca- 
acolo ambasadorul său. pitala S.U.A. nu poate fi 

In luna următoare a un oraș în care se prac- 
fost organizat un comitet tică segregația".

care-și închid porțile“Ziarul parizian „COMBAT" a publicat un articol al președintelui Consiliului economic și social din Franța, Emile Roche, în care se relatează despre greaua situație economică a unor regiuni din Franța. Redăm din acest articol :„Nu trece o săptămână) chiar o zi, fără ca să citim la rubrica e- conomică a ziarelor că noi întreprinderi și-au închis' porțile. Dacă s-ar face însă harta localităților în care se închid întreprinderi, s-ar constata că mai toate sînt în regiuni în care există deja o. criză economică serioasă. Minerii din Decazeville abia au reluat lucrul spre a face posibilă reînceperea tratativelor privitoare la viitorul 1er statut și am și aflat că tot la Decazeville s-a închis o uzină. După aceea au fost închise minele de fier din Pirineii Orientali și Maine, uzina Petro-Fouga în Hérault... Dacă adăugăm la acestea pericolul serios de care este amenințată oțelăria din Bocea, manufactura remit, turnătoria din Bascilor, cele din Bretania etc. ajungem la un tal destul de impresionant.Problema ar ii mai ușor dé zolvat dacă aceste întreprinderi ar fi situate în regiuni cu posibilități de reangajare a muncitorilor concediați. Repet însă că situația nu se prezintă astfel. De aceea, muncitorii concediați sau în pericol de a ii concediați într-un timp mai mult sau mai puțin scurt, nu au de ales decît între un șomaj care riscă să iie de lungă durată și o transplantare bruscă în locuri u- neori foarte îndepărtate.Politica practicată pînă acum mi se pare a fi fost o politică de paleative. S-au dat „baloane de oxigen", întreprinderile care aveau greutăți sau nu erau destul de rentabile fiind menținute ' in mod artificial. De fapt, nu s-a făcut altceva decît să se amine dala închiderii lor..;”.

Cannes — La din Châtelle- Adour, în Țara Hennebont în tore-
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propagandei de război
In Guatemala se intensifica lupta 
împotriva regimului lui Fuentes

Nr. 5490

Participarea R. P. Romîne ia Tîrgul 
international de la Osaka

Conferînța Comitetului 
celor 18 state 

pentru dezarmare

a altor state iubitoare de pace, de ase-ȘiTrebuie să fie interzise, menea, orice îndemnuri la război și la folosirea forței împotriva popoarelor care au pășit pe- calea eliberării naționale și a dezvoltării independente.Pentru a-și găsi o justificare, trubadurii războiului afirmă că o asemenea propagandă ar fi o expresie a libertății cuvîntului. Dar între libertatea cuvîntului și îndemnul la asasinat nu există și nu poate exista nimic comun. Instigarea la asasinat a fost de mult interzisă de legislația internă a majorității covîr- șitoare, dacă nu chiar a tuturor țărilor din lume. Pentru ce deci trebuie să admitem ca propaganda a- sasinatului, urii și violenței pe plan internațional să ne fie prezentată ca o expresie a supremei binefaceri și libertăți ?în continuare, vorbitorul a dat citire proiectului „DECLARAȚIEI CU 
PRIVIRE LA INTERZICEREA PRO
PAGANDEI DE RĂZBOI", prezentat de delegația sovietică :

GENEVA 5 (De la trimisul special Agerpres, N. Puicea).Conferința Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva a continuat la 5 aprilie, odată cu desfășurarea celei de-a doua ședințe a „Comitetului plenar“, însărcinat să examineze măsurile necesare pentru a se ajunge la destinderea internațională.Ședința de joi a marcat începerea discuțiilor într-o problemă importantă — interzicerea propagandei de război.Luînd primul cuvîntul, reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zorin, a declarat că includerea pe ordinea de zi a lucrărilor „Comitetului plenar“ a problemei interzicerii propagandei de război pentru a fi examinată ca una din măsurile primordiale este un început bun în muncă, deoarece rezolvarea acestei probleme corespunde sarcinii de a se elabora și pune de acord măsurile care duc la slăbirea încordării internaționale, la întărirea încrederii între state și care contribuie la dezarmarea generală și totală.Din păcate, trebuie să constatăm,— a spus mai departe V. A. Zorin— că îndemnurile la război nu numai că nu au încetat, dar chiar pot fi auzite astăzi în unele țări mult mai multe îndemnuri la război, de pildă, împotriva Uniunii Sovietice
„Guvernele statelor ai căror reprezentanți au semnat prezenta de

clarație,recunoscînd că toate statele ar putea aduce o mare contribuție la 
cauza însănătoșirii situației internaționale și a reglementării relațiilor 
pașnice între state, acționînd împreună pentru încetarea oricărui fel 
de propaganda de război, de dușmănie și ură între popoare,constat.înd că în pofida hotărîrîi adoptate în unanimitate încă în 
1947 de Adunarea Generală în care a fost condamnată orice formă de 
propagandă „avînd drept scop sau capabilă să creeze sau să intensi
fice primejdia la adresa păcii, violarea păcii sau un act de agresiune“, 
în unele țări se propagă în mod sistematic prin presă, radio, televi
ziune, în discursurile publice ale unor oameni politici de frunte, -ideea 
inevitabilității războiului, se încearcă justificarea cursei înarmărilor nu
cleare, sînt ațîțate sentimentele de ură și dușmănie față de alte popoare,

1. — consideră că propaganda de război, indiferent de forma sub
care s-ar desfășura, subminează cauza păcii, creează pericolul unui nou 
război și din această pricină constituie cea mai gravă crimă împotriva 
omenirii, -

2. — se obligă să adopte pe cale legislativă, în conformitate cu pre
vederile lor constituționale, măsurile necesare pentru a pune capăt in
stigărilor la război și oricărei propagande de război, ostilă păcii și în
țelegerii între popoare,3. — cheamă toate celelalte țări ale lumii să se alăture prezentei 
declarații“.In încheiere, V. Ä. Zorin a spus : Delegația sovietică consideră că prin adoptarea acestei declarații statele vor aduce o contribuție concretă la cauza întăririi încrederii între popoare și a stabilirii relațiilor pașnice, de bună vecinătate între țări.Reprezentantul S.U.A., A. Dean, care a luat apoi cuvîntul, a declarat că, deși în calitate de copreședinte al comitetului, a recomandat printre primii examinarea problemei cu privire la interzicerea propagandei de război, guvernul S.U.A. nu consideră necesar să se adopte nici un fel de declarații internaționale noi în această problemă și nu va limita în nici un fel, după cum s-a exprimat el, dreptul exprimării libere a părerilor de către diferite persoane, partide sau asociații.Este semnificativ că acest mod de abordare a problemei interzicerii propagandei de război de către reprezentantul american- nu a găsit un sprijin deplin nici măcar din partea colegilor săi englez, italian și canadian.Luînd cuvîntul G. Macovescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe al R. P. Romîne, a declarat : Interzicerea propagandei de război ar crea condiții prielnice pentru realizarea destinderii pe plan internațional, stabilirea de relații pașnice între state, pentru rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor și pentru înfăp-

tineretului a ideilor păcii, pectuluf reciproc și înțelegerii între popoare".Nu este nevoie de a demonstra că dacă toate statele chemate să adere la declarație ar adopta legiuiri împotriva propagandei de război, a- ceasta ar contribui într-o însemnată măsură la reducerea tensiunii internaționale și la promovarea încrederii și respectului reciproc în relațiile dintre state.
Reprezentantul R. P. Polone a sprijinit cu căldură proiectul declarației sovietice cu privire la interzicerea propagandei de război.Reprezentanții țărilor neutre au condamnat poziția delegatului american.
Delegatul Braziliei a declarat că interzicerea propagandei de război nu contravine nicidecum libertății cuvîntului, informării și presei. Ocu- pîndu-se în continuare de proiectul sovietic, el l-a caracterizat în ansamblu ca fiind bun. El s-a referit de asemenea, în termeni pozitivi la inițiativele întreprinse în acest domeniu la O.N.U. de delegația R.P.R.
Delegatul Nigeriei a declarat că propaganda dăunătoare de război trebuie să fie interzisă încă de pe băncile școlilor, iar tineretul trebuie să fie educat în spiritul păcii și înțelegerii.Scoțînd în evidență existența primejdiei propagandei de război, de

legatul Indiei a amintit că constituția Indiei prevede de asemenea interzicerea propagandei de război.

res- CIUDAD DE GUATEMALA 5 (A- gerpres). — Potrivit știrilor sosite din Prensamaleză potriva
Guatemala, anunță agenția Latina, în capitala guate- s-au înregistrat atacuri îm- forțelor de represiune ale

--------O9O-------  --------

HAVANA 5 (Agerpres). — La Havana și-a încheiat lucrările primul Congres național al Asociațiilor tinerilor insurgenți din Cuba.Participanții la Congres au aprobat în unanimitate proiectul de statut conform căruia organizația revoluționară de tineret din Cuba va fi denumită de acum înainte „Uniunea Tinerilor Comuniști“.In ședința de închidere a Congresului a fost ales Comitetul Național al „Uniunii Tinerilor Comuniști“, din. care fac parte 25 persoane. Joel Iglesias a fost ales secretar general al „Uniunii Tinerilor Comuniști“.La Congres au luat cuvîntul reprezentanții organizațiilor de tineret din numeroase țări. Din partea tineretului din R. P. Romînă, Congresul a fost salutat de Octavian Nistor, secretar al C.C. al U.T.M. Piotr Re- șetov, secretar al C.C. al U.T.C.L., a salutat Congresul în numele tineretului sovietic.;

lui Ydigoras Fuentes. La 4 aprilie, în centrul capitalei, dintr-un automobil în plină viteză s-a tras asupra poliției militare care păzea Banca Guatemalei. Acest atac survine după o declarație recentă a lui Fuentes anunțînd întărirea forțelor polițienești ca urmare a „gravelor atentate ce se produc împotriva poliției și a patrulelor militare“.După cum semnalează Prensa Latina, în ciuda represiunilor masive, 
guvernul lui Fuentes nu reușește să 
pună stavilă mișcării populare anti
guvernamentale. în prezent există 
trei nuclee de rezistență ale forțelor 
populare care luptă în munți — 
mișcările „Marco Antonio Gutier
rez“, „Alejandro de Leon 13 noiem
brie" și „Frontul luptătorilor 2 oc
tombrie“. '

TOKIO 5 (Agerpres). — La 5 a- 
prilie s-a deschis tîrgul internațio
nal de la Osaka, unul dintre cele 
mai mari centre comerciale și in
dustriale din Japonia. Acest tîrg 
este cel mai mare din cîte au 
fost organizate pînă în prezent 
în Japonia. R. P. Romînă parti
cipă la Tîrgul internațional de la 
Osaka cu un birou de informații 
tehnico-comerciale în cadrul că-

ruia sînt expuse și unele produse 
din nomenclatorul de export al 
întreprinderilor romînești de co
merț exterior.

Cu ocazia inaugurării, biroul de 
informații al R. P. Romîne a fost 
vizitat de prințul moștenitor al 
Japoniei, Akihito, și de prințesa 
moștenitoare Michiko, care au 
fost primiți de ministrul R. P. Ro
mîne la Tokio, Ion Obradovicl, 
și de directorul biroului.

E)wpâ întâlnirea De — FanfaniPARIS 5 (Agerpres). — Comen- tînd întîlnirea dintre președintele De Gaulle și primul ministru italian, Fanfani, presa franceză arată că principala problemă discutată a fost cea a divergențelor dintre membrii Pieței comune : „La Nation“ arată că ceilalți parteneri ai Franței din cadrul Pieței comune, inclusiv Italia, nu sînt de acord cu propunerea franceză ca această organizație să fie condusă după principiul unanimității de un consiliu al șefilor de guverne. După cum arată ziarul „L’Humanité“, Franța se declară adeptă a principiului unanimității nu pentru a apăra drepturile state-
- ===»♦»==. ' '=

lor mici, ci pentru a putea opune oricînd veto-ul ei unor măsuri care ar favoriza principalul ei rival în Piața comună — R. F. Germană.Potrivit ziarului „Combat“, prin întrevederea de luni cu Fanfani, De Gaulle, a urmărit să disocieze Italia de poziția Germaniei occidentale care urmărește crearea unui organ politic „supranational“ care să conducă Piața comună. Ziarul „L’Au- rore“ arată însă că „Fanfani și-a precizat deja poziția anunțînd că după întrevederea cu De Gaulle, prima sa grijă va fi să-l consulte, chiar înainte de sfîrșitul săptămînii, pe Adenauer“.
§ C IU

REYKJAVIK.rile conferința din care fac parte Partidul socialist uhit din Islanda și un grup de social-democrați de stînga. Programul Uniunii adoptat la conferință se pronunță „împotriva bazelor militare străine în Islanda și împotriva participării la orice fel de alianțe militare și politice, cere retragerea Islandei din blocul Atlantic și transformarea ei într-o țară neutră.

Și-a încheiat lucră- Uniunii populare,

tuirea dezarmării generale și totale. De aceea — a spus în continuare reprezentantul R. P. Romîne — ne pronunțăm pentru proiectul, .de declarație care încorporează aceste idei, prezentat de delegația Uniunii Sovietice. în același timp, vom acorda toată atenția tuturor propunerilor îndreptate spre același scop. Articolul 1 al proiectului de declarație prezentat de delegația Uniunii Sovietice atrage atenția că propaganda de război, prin faptul că reprezintă o amenințare la a- dresa păcii, constituie cea mai mare crimă împotriva umanității. în acest sens trebuie menționat rolul nefast pe care propaganda de război îl exercită în formarea tinerelor generații. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a manifestat preocuparea sa pentru această problemă prin a- doptarea unei rezoluții intitulată : „Măsuri menite să promoveze în rîndurile tineretului idealurile păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare", în cadrul punctului înscris pe ordinea de zi de delegația romînă la sesiunea a XV-a a Adunării Generale a O.N.U.Ca urmare a acestei rezoluții, delegația romînă a prezentat la sesiunea a XVI-a a Adunării Generale a O.N.U. un document de lucru conți- nînd : „Propuneri asupra conținutului unei declarații internaționale pro- clamînd principiile fundamentale cu privire la promovarea în rîndurile
----------------- <>90------------------

„Jenminjibao“ despre lucrările 
conferinței de la Geneva

o »o

Cetățeni ai orașului vest-german Frankfurt pe Main participă 
la un marș de protest împotriva înarmării atomice a Bundeswehrului, 
pentru o zonă denuclearizată în Europa.

BERLIN. La Berlin a început Seminarul internațional al lucrătorilor din învățămînt la care participă delegați din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Romînia, Ungaria și Uniunea Sovietică. Scopul seminarului este întărirea colâborării țărilor socialiste în domeniul învățămîntului de cultură generală și politehnic și de a face un schimb de experiență în pregătirea materialelor didactice.
MOSCOVA. La 5 aprilie s-a des

chis sesiunea Academiei Unionale de 
Științe Agricole „Lenin“, care va 
discuta o serie de probleme actuale, 
consacrate rolului științei în dezvol
tarea continuă a agriculturii U.R.S.S. 
Acad. Mihail Olșanski, ministrul A- 
griculturii, a fost ales președinte al 
Academiei Unionale de Științe Agri
cole în locul academicianului Tro-: 
fim' Lîsenko, care a cerut eliberarea 
sa din acest post din motive de să
nătate.

LONDRA'. — Âu luat sfîrșit tratativele duse în Anglia de George Ball, secretar de Stat \ S.U.A. pentru problemele de politică externă. Ziarul „Daily Worker“ apreciază vizita lui Bal! ca o tentativă a
adjunct al

=♦♦♦;

„Aur negru

PEKIN 5 (Agerpres). — Toate popoarele iubitoare de pace urmăresc cu atenție lucrările conferinței pentru dezarmare a celor 17 state, care se desfășoară la Geneva, scrie „Jen- minjibao“ în articolul său de fond din 3 aprilie.Uniunea Sovietică și alte țări socialiste, se scrie în articol, depun permanent eforturi active pentru a obține dezarmarea generală. în anii de după război, Uniunea Sovietică a prezentat continuu propuneri în problema dezarmării, a redus în nenumărate rînduri, în mod unilateral, forțele sale armate, cheltuielile militare și a încetat experiențele cu arma nucleară. în aceasta și-a găsit pe deplin expresia năzuința sinceră a Uniunii Sovietice de a realiza dezarmarea.Desfășurarea lucrărilor conferinței de la Geneva, scrie ziarul, arată însă că S.U.A. ca și pînă acum, pun piedici dezarmării generale, iar în problema încetării experiențelor nucleare insistă asupra așa-numitului „control internațional“ care urmărește culegerea de informații militare pe teritoriul Uniunii Sovietice.în continuare în articol se arată că guvernul și poporul chinez duc o politică externă de pace, se pronunță pentru dezarmarea generală și totală, sprijină activ propunerile Uniunii Sovietice de dezarmare care contribuie la instaurarea păcii în întreaga lume. Din proprie inițiativă, guvernul chinez a redus de a- semenea într-o măsură considerabilă forțele sale armate, voluntarii chinezi au fost retrași în 1958 din

Coreea. Guvernul chinez a propus în repetate rînduri țărilor din Asia și din zona Oceanului Pacific, inclusiv Statelor Unite, semnarea unui tratat de neagresiune, precum și transformarea acestei regiuni într-o zonă denuclearizată. Aceste eforturi sincere ale țării noastre care contribuie la dezarmarea generală și la întărirea păcii în Asia și în întreaga lume s-au bucurat de sprijinul și asentimentul tuturor țărilor și popoarelor iubitoare de pace.Fapte din trecut și din prezent, continuă ziarul, dovedesc că singura sursă a cursei înarmărilor și a amenințărilor de război este politica de agresiune și război dusă de imperialiști în frunte cu S.U.A. Lupta pentru dezarmarea generală este o luptă împotriva politicii imperialiste de agresiune și război, o luptă acută și înverșunată între forțele păcii din întreaga lume și imperialism.Guvernul Chinei, se arată în articol, a declarat în repetate rînduri că țara noastră se pronunță pentru dezarmarea generală și o aprobă, își exprimă speranța că la tratativele cu privire la dezarmare este posibilă realizarea unui acord eficient și este gata să-și asume fără ezitare obligații internaționale. Guvernul chinez — scrie „Jenminjibao“ — nu-și va asuma însă nici un fel de angajamente în ce privește un a- cord de dezarmare sau alte acorduri internaționale, elaborate fără participarea reprezentanților; Republicii Populare Chineze.

Venezuela:
și mizerie crincenă„Lovitură* de stat în Argentina’ ; „Intensificarea mișcării antiguvernamentale și a luptelor de partizani în Guatemala' ; „Succesul în alegeri al mișcării revoluționare liberale, sprijinite de comuniști în Columbia"; „Țăranii ocupă pămînturile lui „U- nited Fruit" în Honduras" — iată cîteva din știrile sosite recent de pe continentul latino-american. Ele o- glindesc, desigur parțial, adîncile frămîntări politice care au loc pe a- cest continent — expresia contradicțiilor tot mai ascuțite dintre popoarele latino-americane, care luptă pentru o dezvoltare independentă, pașnică, și forțele care le stau în cale — monopolurile străine și reacțiunea internă în slujba lor.Atenția opiniei publice mondiale a fost atrasă, în primul rînd, de e- venimentele din Argentina, despre care cunoscutul comentator american Walter Lippmann scria : „E imposibil să ascundem faptul că aceste evenimente constituie o sfidare serioasă a „Alianței pentru progres* și a politicii noastre în America Latină".Un alt punct nevralgic pe harta Americii Latine este Venezuela. în această țară au apărut forțe de guerilă. în statele Yaracuy și Falcon partizanii au lansat o serie de atacuri împotriva trupelor guvernamentale, capturînd importante cantități de arme. Ei dețin poziții fortificate în munți și, în ciuda măsurilor excepționale decretate de guvern, își continuă cu succes o- perațiile.Actuala situație din Venezuela constituie rezultatul evoluției unor stări de lucruri mai vechi.Cînd în urma răscoalei populare din 1958 a fost răsturnată dictatura marionetei monopolurilor americane Perez Jimenez, poporul Venezueliei spera că noul guvern va înfăptui transformări pe linia progresului e- conomic și social, a dezvoltării independente.Dar speranțele și așteptările maselor nu s-au realizat. Victoria asupra tiraniei a fost repurtată de o largă coaliție a forțelor democratice. Marea burghezie a trecut însă cu repeziciune la manevre disperate pentru a pune frîu ofensivei forțelor democratice și a menține statu- quo-ul social-politic, adică privilegiile sale de clasă. Acest lucru a avut consecințe nefaste pentru desfășurarea ulterioară a evenimente-

lor : în fruntea guvernului a ajuns ție ? Iată cu ce : prima companie Romulo Betancourt, un renegat al plătește statului un impozit ridicol, mișcării muncitorești și care .s-ia dovedit om de încredere al monopolurilor străine. Utilizînd o frazeologie sforăitoare, el a reușit să-și creeze, înainte de a veni la putere, o faimă de „radical“. Dar balonul de săpun al demagogiei sale a pleznit curînd. Unul după altul, miniștrii iniilor și cîștigul realizat de visteria de stînga din guvern au fost epu- Jî- ’--1 _â_x_rați. Vremurile tiraniei, i . cărora Betancourt „tuna și fulgera“, au revenit cu repeziciune.Venezuela prezintă azi un tablou asemănător cu cel de pe vremea lui Jimenez. Imense terenuri agricole continuă să se afle în stăpînirea moșierilor, în timp ce sute de mii de țărani sînt lipsiți cu totul de pămînt. Pozițiile monopolurilor americane nu numai că au fost menținute, dar s-au întărit și mai mult. Investițiile S.U.A. în această țară reprezintă aproximativ 60 la sută din totalul investițiilor lor în America Latină. Cea mai intensă activitate o desfășoară faimosul trust al Rockefellerilor, „Standard Oii*. Ziarul vest-german „Die Welt“ scria de curînd că „Venezuela primește din partea S.U.A. un ajutor financiar cum nu primește nici o altă țară“. Și care sînt rezultatele ? Deși în Venezuela se ex
trag anual peste 150 milioane 
tone de petrol, această țară e 
cu totul lipsită de o industrie na
țională a petrolului, iar venezuelezii 
folosesc deseori petrol lampant cum
părat din S.U.A. la prețuri înzecite. 
Una dintre cele mai mari producă
toare de petrol ale lumii — și totuși 
un nivel de trai din cele mai scă
zute. Tabloul social-economic al ță
rii este astfel descris de ziarul „New 
York Times“ : „Există inflație, șomaj (după ultimele date numărul șomerilor a ajuns la 300.000, ceea ce înseamnă 15% din totalul torței de muncă) un deficit bugetar uriaș, o balanță comercială defavorabilă“. La acestea se adaugă scumpetea excesivă a traiului, insuficiența școlilor, contrastul strident dintre bogăție și mizerie.

Pe lingă cele 20 de milioane de 
tone de minereu de lier, care se ex
trag anual in Venezuela (de două 
companii nord-americane : United 
States Steel și Bethlehem Steel Cor
poration) se exportă aproape în în
tregime în S.U.A. Și cru ce se alege 
Venezuela din această mare bogă-

reprezentïnd 1 la sută din valoarea 
minereului extras, iar cea de a doua 
nu plătește nimic ! „O lamă de bărbierit pentru fiecare tonă de minereu !“ — această comparație făcută de un ziarist venezuelez ilustrează diferența între profiturile compa-statului din exploatarea zăcăminte- împotriva lor de minereu. Metalul pentru nevoile țării e importat, după cum se poate ușor bănui, din S.U.A. 1Acest dublu mecanism al jafului aduce monopolurilor americane profituri enorme. Numai într-un singur 
an, 1957, companiile petroliere au 
stors un profit atingînd uriașa sumă 
de 900 milioane dolari.Guvernul Venezuelei se aliniază tot mai mult la politica Washingtonului și în relațiile interamericane. Dacă la început, Betancourt cocheta fățarnic cu rolul de sprijinitor al revoluției cubane, azi el a dobîndit tristul renume de „campion al cruciadei anticastriste", datorită lui pe care îl depune în cadrul paniei împotriva Cubei.Această politică stîrnește o fundă dezaprobare în rîndurile poporului venezuelez. Un ziarist vest- german aflat la Caracas scrie că „în universități au loc tulburări, în cartierele muncitorești de asemenea, în fața palatului guvernamental sînt postate tunuri și gărzi întărite". în fața acestei situații, cercurile guvernante recurg tot mai des Ia metodele fostului dictator Jimenez. Recent, Betancourt, după cum anunță agenția Associated Press, a amenințat să repună în vigoare o veche legislație reacționară „în cazul cînd opoziția diri’Congres ar reuși să restabilească garanțiile constituționale suspendate cu 17 luni în urmă". E o dovadă elocventă de ceea ce înseamnă în realitate așa-zisa „democrație reprezentativă" din Venezuela, atît insistent elogiată de unele ziare mericane.Cu toate represiunile, grevele demonstrațiile antiguvernamentale au luat o amploare fără precedent. Participanților la lupta de eliberare, care a cuprins întregul continent latino-american, li se alătură cu fiecare zi noi și noi forțe.

V. OROS

zelu- cam-pro-

dea-și

S.U.A'. de a strînge și mai mult șuruburile la tratativele de la Bruxelles în problema „Pieței comune“ și de a împinge Anglia spre această grupare în condiții avantajoase Statelor Unite.
BRUXELLES. Consiliul ministerial al Pieței comune, care s-a întrunit zilele trecute la Bruxelles, nu a reușit să ajungă la vreun a- cord în problema statutului de asociere a celor 16 state majoritate foste colonii Piața comună,
DELHI. L'a 4 aprilie, nistru, Nehru, dintelui Indiei, demisia Cabinetului de miniștri pe care îl conduce, în legătură cu dizolvarea Camerei Populare și cu expirarea împuternicirilor actualului guvern. Președintele a acceptat demisia cabinetului și l-a însărcinat pe Nehru să formeze noul guvern.

africane, în franceze, laprimul mi- a prezentat preșe- Rajendra Prasad,

De ce a fost modificată 
constituția norvegianăSub titlul „Pe calea capitulării“ ziarul „Pravda“ a publicat articolul semnat de corespondentul său de la Stockholm — S. Smirnov, în legătură cu modificările din constituția norvegiană, prevăzute de paragraful 93.Noul paragraf al constituției norvegiene, scrie Smirnov, deși autorii lui au depus destule eforturi pentru ca el să aibă o aparență cît se poate de inofensivă, prevede de fapt transmiterea unei anumite părți a suveranității de stat a Norvegiei în mîinile organelor sau organizațiilor internaționale la . cate Norvegia participă sau va participa. Adoptarea paragrafului 93, subliniază autorul, constituie o urmare a participării Norvegiei în N.A.T.O., ai cărei parteneri nu țin seama de interesele naționale ale țărilor mici, membre ale acestui bloc, și le cer concesii tot mai mari.

CAIRO. —• Ziarul „’Al informează că sesiunea Ligii țărilor arabe care ala Er-Riad, capitala Arabiei Saudite, a hotărît ca țările arabe membre ale ligii să
Gamhuria“ Consiliului luat sfîrșit

acorde ajutor științific, teh-

și economic multilateral provizoriu al Republiciinie, cultural guvernului Algeria.
BONN. în mai multe regiuni aleR. F.G. continuă mișcarea grevistă a muncitorilor constructori care cer sporirea salariilor în legătură cu creșterea scumpetei. La 4 aprilie muncitorii de la două firme de construcții din Duisburg au declarat o grevă de avertisment de două ore.
WASHINGTON. După întrevede-, rea finală cu John Kennedy, președintele S.U.A., Joao Goulart, președintele Braziliei, a organizat o conferință de presă. El a declarat că poziția Braziliei față de Cuba a fost bine precizată la conferința de la Punta del Este. Soco

tim că situația din Cuba trebuie 
privită exclusiv în lumina princi
piului autodeterminării.

LONDRA. După cum relatează ziarul „Daily Worker“, Consiliul sindicatelor din Llanelly (Carmarthenshire) a adresat ambasadei Statelor Unite la Londra o telegramă în care protestează hotărît împotriva persecutării Partidului Comunist dinS. U.A.
OTTAWA. Ca urmare a inundațiilor, străzile multor orașe din Canada au fost acoperite de apă. Circulația trenurilor pe principala cale ferată care leagă Noua Scoție de restul țării a fost întreruptă.

S.U.A. se pregătesc să reia
experiențele nucleare 

în atmosferăWASHINGTON 5 (Agerpres)'. — După cum relatează agenția United Press International, S.U.A. au anunțat că, începînd de la 15 aprilie, toate navele și avioanele trebuie să o- colească regiunea insulei Christmas, unde vor fi efectuate experiențe cu arma atomică în atmosferă.în declarația comună a Comisiei pentru energia atomică și a Ministerului de Război se anunță ca „zonă primejdioasă" un dreptunghi avînd lungimea de 800 mile și lățimea de 600 mile. în declarație se arată că, începînd de la 15 aprilie, această regiune va deveni în mod oficial „regiunea experiențelor;“,
OqO---------------

La ce poate duce isteria atomică...YORK (Agerpres) TASS: cenzuriiNEWPrin cortina de plumb a Pentagonului, în paginile presei a- mericane s-au strecurat știri în legătură cu un caz care a avut loc acum patru luni și a cărui veste a alarmat întreaga Americă. în noiembrie anul trecut, odată cu intensificarea provocărilor în Berlinul occidental, generalul Power, comandantul aviației strategice a S.U.A., în baza unor semnale false date de instalația radar, a ordonat ca avioane avînd la bord bombe atomice și cu hidrogen să decoleze și să se îndrepte spre Uniunea Sovietică. în același timp, așa cum recunoaște acum presa americană, generalul Power n-a informat despre hotărî- rea sa nici pe președintele S.U.A., nici pe ministrul de Război și nici măcar conducerea Pentagonului.Oficialitățile Pentagonului s-au grăbit să atenueze impresia uluitoare produsă de această știre cititorilor americani. Ele afirmă acum că nu s-a întîmplat nimic îngrozitor și că, pasămite, au avut timp suficient pentru a transmite prin alte puncte de control avioanelor ordinul de a se retrage“.Din fericire tehnicienii au desco-

périt rapid avaria de la stația de semnalizare. Cu toată absurditatea acțiunilor comandamentului aviației strategice, oficialitățile s-au mulțumit doar să-i reproșeze generalului că „totuși el trebuia să informeze despre toate acestea pe președinte“, în legătură cu aceasta este semnificativ faptul că abia recent oficialitățile din S.U.A. au asigurat o- pinia publică americană, și nu numai pe cea americană, că avioanele cu bombe atomice la bord pot fi trimise la țintă numai din ordinul președintelui. în practică s-a întîmplat altfel.Actualmente presa americană descrie amănunțit acest incident și jonglează cu ușurință cu cuvintele „semnal fals“, „avioanele vor merge la țintă" etc. Dar presa ascunde cu bună știință cititorilor săi că în momentul cînd avioanele a- mericane se vor ridica în văzduh în urma semnalelor false, pe ecranele radarelor părții celeilalte vor apărea nu semnale false, ci semnale adevărate și atunci se poate în- tîmpla ireparabilul. în acest c greșeala poate să devină fatală pentru poporul american.■oeo-----------
Teroriștii din O. A. S. au sdvîrșit 

sîngeroaselevă că în dimineața zilei de 4 aprilie un grup de asasini din O.A.S. au deschis un foc de puști automate asupra unui autobuz în care se aflau numeroși algerieni.Corespondentul din Alger al agenției Reuter relatează că în dimineața zilei de 5 aprilie o puternică încărcătură explosivă a fost plasată în apropierea locuinței președintelui Executivului provizoriu, Abder- rahman Fares. Această încărcătură a fost descoperită la timp și înlăturată.

noi atacuriALGER 5 (Agerpres). — După cum reiese din relatările corespondenților de presă, situația în Algeria continuă să rămînă încordată mai ales în orașele Oran și Alger unde activitatea teroristă a O.A.S. împotriva populației algeriene s-a intensificat din nou.Corespondentul din Alger al a- genției France Presse subliniază că în urma atacurilor fasciste ale O.A.S. au fost omorîte în cursul zilei de 4 aprilie peste 20 de persoane iar alte 40 au fost grav rănite. Totodată agenția Reuter re-
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