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Pe plan local—cantități sporite 
de materiale de construcții!

Noi blocuri de locuințe în car
tierul Vatra Luminoasă din Capi
tală date de curînd în folosință. 

(Foto : Gh. Vințilă)

• Angela Dodiș — în direcția 
principală — Din activitatea unui 
comitet comunal de partid pentru 
întărirea gospodăriilor colective (pag. 2-a).

® A. Băleanu — Actualitatea 
în spectacolul de revistă (pag. 2-a).

• Căminul nostru (pag. 2-a).
® Un savant american critică 

poziția S.U.A. în problema detec
tării exploziilor subterane (pag. 4-a).

Toată atenția executării la timp 
a lucrărilor agricole de primăvară

Anul trecut, întreprinderile plo- ieștene de materiale de construcții au asigurat în întregime necesarul de ciment, var, cărămizi, țiglă, agregate de prund, obiecte sanitare pentru construcțiile de locuințe din regiune. La alte materiale nevoile șantierelor au fost satisfăcute parțial. Pentru anul în curs sînt prevăzute creșteri simțitoare ale producției în aceste întreprinderi. în industria locală se vor produce, în plus față de -'anul trecut, peste 7.000.000 cărămizi, 1.475.000 bucăți țiglă, 1.331 tone var, 1.072 mc prefabricate din beton.In regiune, există resurse bogate de materii prime care permit nu numai realizarea acestor cantități, ci și depășirea lor ; pentru asta însă trebuie ca aceste resurse să fie mai bine valorificate. Pe anul în curs, trustul regional de construcții n-are asigurate toate materialele necesare. La cărămizi, de pildă, șantierele trustului au nevoie în plus, față de repartițiile primite, de aproape 8.000.000 bucăți.în legătură cu aceasta, tov. Valeriu Stoica, inginerul-șef al combinatului Industrial „23 August“ din Cîmpina, ne-a spus că dintre cele două fabrici de cărămidă, una nu are suficientă capacitate pentru uscarea cărămizilor, iar cealaltă, pentru arderea lor. Cîteva amenajări, care, pe baza calculelor făcute, ar costa circa 110.000 lei, ar face să crească producția de cărămidă a combinatului cu peste 1.000.000 bucăți pe an. Acestei propuneri însă, după cum susține inginerul-șef al combinatului, nu i s-a dat curs de către comitetul executiv al sfatului popular regional.Posibilități de sporire a producției de cărămidă există și la întreprinderea „Drum Nou’-Bucov. Aici s-a prevăzut, de altfel, să se construiască două șoproane noi pentru uscarea cărămizilor crude și să se repare altele două. Deși acestea urmează să intre în funcțiune în cursul trimestrului II al acestui an, pînă acum nu s-a făcut nimic pentru începerea lucrărilor. Or, prin execuția acestor lucrări s-ar putea obține O producție suplimentară de aproape 2.000.000 cărămizi pe an.Secția de industrie locală a sfatului popular regional se ocupă mai bine decît în anii trecuți de valorificarea materialului lemnos existent în regiune. Pornind de la volumul tot mai mare al construcțiilor ce se ridică în regiune, întreprinderile „Tehnometal“-Ploiești și „23 August"-Cîmpina au fost profilate pentru fabricarea tîmplăriei necesare noiloi’ blocuri de locuințe. Dar cantitatea produsă pe plan local nu e îndestulătoare, deși există posibilități pentru sporirea producției de tîmplărie în cadrul regiunii.

in ce privește balastul, nisipul și pietrișul — materiale de primă necesitate — albiile rîurilor Prahova, Ialomița, Buzău și Teleajen pot acoperi bine necesitățile existente. Totuși, cererile întreprinderilor de construcții nu sînt satisfăcute întotdeauna în întregime. Producția de agregate de prund ar putea fi sporită dacă s-ar organiza balastiere mari, dotate cu mijloacele necesare pentru extragerea și sortarea pietrișului. Or, balastierele întreprinderilor de industrie locală „Drum Nou“-Bucov, „23 August“-Cîmpina, „Valea Ialo- miței“-Pucioasa nu sînt pe deplin corespunzătoare, nu s-au luat măsuri eficiente pentru mecanizarea lor. Din această cauză, randamentul balastierelor e scăzut, iar prețul de cost al agregatelor de prund se menține ridicat.După cum se știe, constructorii au nevoie permanent de un șir de materiale mărunte, fără care de multe ori lucrările nu pot înainta în ritmul necesar.Am fost informați de tov. Aurelian Istrate, șeful șantierului de pe B-dul Republicii din Ploiești, că în momentul de față se găsesc greu brățări de prindere a țevilor în pereți, șuruburi pentru lemn, garnituri de cauciuc necesare la instalațiile sanitare, cremoane și altele. Industria locală e datoare să fabrice sortiment mai ticole. larg de asemenea un ar-
★

Ploiești, așa cum 
experiență în valori-

în regiunea arătat, există ficarea resurselor locale de materiale de construcții. Depinde de comitetul executiv al sfatului popular regional și de secția sa.de industrie locală ca pe plan local să se asigure cantități tot mai mari de materiale de construcții, de bună calitate.
N, PANTILIE 

coresp. „Scînteii"

s-a

Mașini 
pentru

și utihje 
agriculturătraduc în viață an-Metalurgiștii gajamentele luate în întrecerea socialistă de a trimite agriculturii colectivizate mașini și utilaje mai multe și mai bune, sprijinind astfel operativ efectuarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole din primăvara aceasta. în primul trimestru din acest an unitățile industriei constructoare de mașini agricole au realizat "5.250 de tractoare, 3.605 de semănători universale și de porumb, 3.063 de mașini pentru combaterea dăunătorilor, 2.955 de grape și tăvălugi, 535 de remarci pentru transportul lubrifianților, 150 de remorci- dormitor pentru mecanizatorii din S.M.T. etc. Totodată, industria noastră constructoare de mașini a pus la dispoziția agriculturii anul acesta un număr sporit de piese de schimb.La majoritatea mașinilor și utilajelor produse, metalurglștii au adus o serie de perfecționări care au contribuit la îmbunătățirea indicilor tehnico-economici de exploatare a acestor agregate.

în săptămîna care a trecut, lucrările agricole de primăvară au început în întreaga țară. în regiunile sudice, unde condițiile au fost mai prielnice, pregătirea terenurilor, semănatul, întreținerea ogoarelor și a semănăturilor de toamnă au fost executate pe suprafețe mai mari.Deși lucrările agricole de primăvară au început mai tîrziu, există toate condițiile ca ele să fie executate într-un termen scurt, în condiții agrotehnice corespunzătoare.Ministerul Agriculturii recomandă ca în toate regiunile să se folosească din plin în următoarele zile timpul prielnic pentru terminarea cît mai grabnică a lucrărilor de pregătire a terenurilor și de însămînțare a culturilor din epoca l-a. în acest scop să se lucreze la pregătirea terenurilor cu un număr cît mai mare de tractoare în schimbul doi și să fie scoase în cîmp atelajele gospodăriilor colective. în felul acesta toate forțele vor putea fi concentrate în timpul zilei la semănat. Pentru mărirea randamentului tractoarelor să se folosească cupluri de semănători și grape. La semănat o grijă deosebită să fie acordată densității plantelor la hectar.Paralel cu aceste lucrări să continue mai intens întreținerea semănăturilor de toamnă și să se facă controlul acestora pentru depistarea dăunătorilor. Grăparea sau tăvălu- girea semănăturilor și aplicarea îngrășămintelor suplimentare să se facă diferențiat în funcție de starea de vegetație a fiecărei parcele partePentru a se asigura cantități mai mari de legume timpurii să intensifice repicatul în răsadnițe, iar în regiunile unde condițiile permit, să se facă transplantarea răsadurilor în cîmp. Este necesar să fie urgentate și celelalte lucrări ale acestei perioade.

încitse

(Agerpres)
Construcții școlare
SUCEAVA (coresp. 

De curînd, în orașul 
dat în folosință un frumos local de 
școală medie cu 16 săli de clasă bine 
amenajate. Anul acesta se con
struiesc și vor fi date în' folosință 
noi școli medii în orașele Rădăuți, 
Dorohoi și Botoșani.

„Scînteii*). — 
Fălticeni s-a

© Răsfoind presa străină : 
lele lumii colonialiste (pag, 3-a).

© Corespondență telefonică din 
Paris : Henri Velay — Azi — re
ferendum în Franța (pag. 4-a).

Folosindu-se fiecare zi bună de lucru, mijloacele mecanizate și atelajele, organizîndu-se în așa fel munca încît, paralel cu arăturile șiînsămînțările, să se execute la vreme și celelalte munci agricole, se asigură condiții pentru obținerea în acest an a unor recolte bogate.(Agerpres)
Florea Damian este fruntașul brigăzii a patra de la S.M.T. Lehllu 

care lucrează pe ogoarele gospodăriei colective „Octombrie Roșu" 
din comuna Lupșanu. Datorită unei bune organizări a muncii, el reu
șește să însămînțeze zilnic cîte 12 ha.

Pe ogoarele Bărăganului

o®

in aceste zile, mecanizatorii și co
lectiviștii grăbesc lucrările agricole 
deoarece știu că anul acesta perioa
da optimă de lucru e mult scurtată. 
S-au adunat multe lucrări de făcut : 
semănatul culturilor din prima epocă, 
pregătirea terenului pentru porumb, 
defrișarea mărăcinișurilor, curățatul 
pășunilor etc. în aceste condiții, 
munca trebuie în așa fel organizată 
ca nici o lucrare să nu fie neglija
tă, să se folosească din plin toate 
mijloacele de lucru.

în prezent, întreaga activitate a 
comitetelor regional și raionale de 
partid, a sfaturilor populare, a ingi
nerilor și tehnicienilor agronomi s-a 
mutat jos, în gospodăriile colective, 
acolo unde se hotărăște soarta re
coltei.

La gospodăria colectivă Miloșești, 
raionul Slobozia, pe o tarla se însă
mânțau ultimele hectare cu sfeclă, 
în altă parte se grăpau semănăturile 
de toamnă. „Ne grăbim — spune bri
gadierul Aurel Cioc — căci fiecare 
zi de întîrziere la semănat înseam
nă recoltă mai mică. Am simțit noi 
asta, altă dată, pe pielea noastră.

spre belșug“

Diferențele de recoltă de la o bri
gadă la alta, la grîu, la sfeclă și la 
porumb au fost pricinuite în mare 
măsură de întîrzierea semănatului".

Colectiviștii din Jegălia, raionul 
Fetești, sînt pe terminate cu însă
mînțările culturilor din prima ur
gență. Președintele gospodăriei, Ion 
Tudor, și inginerul gospodăriei, Con
stantin Petreanu, arată că la ei s-a 
„păzit” timpul, colectiviștii n-au aș
teptat' să se zvînte întreaga supra
față, ci s-a lucrat pe parcele.

Antrenați în întrecerea socialistă, 
colectiviștii din Brînceni, raionul A- 
lexandria, au terminat semănatul 
florii-soarelui și sfeclei de zahăr pe 
cele 300 hectare. Acum, lucrează la 
pregătirea terenului pentru porumb 
și defrișarea mărăcinișurilor.

Colectiviștii din Socetu, raionul 
Roșiori, folosesc din plin atît trac
toarele de la S.M.T. cît și atelajele 
proprii. Asta a făcut ca ritmul la 
semănat și la alte lucrări agricole 
să fie mult mărit.

Au fost doar cîteva zile bune de 
lucru și în regiunea București s-au 
însămînțat pînă în seara zilei de 5 
aprilie 93.880 lia cu culturi din pri
ma epocă, ceea ce reprezintă 51 la 
sută din suprafețele prevăzute. S-au 
făcut lucrări de' întreținere a se

mănăturilor și ogoarelor de toamnă 
pe 300.000 ha. In raionul Zimnicea 
semănatul mazărel și lucernel a fost 
terminat. Bine stau și raioanele 
Alexandria, Fetești, Urziceni ș.a.

Pe alocuri se lucrează însă cu 
mai puțină intensitate din cauza 
slabei organizări a muncii. în raio
nul Videle, din planul primei epoci 
s-a realizat abia 23 la sută. La fel, 
în raionul Drăgănești-Vlașca, re
zultatele obținute în campanie sînt 
sub posibilități. Asta în primul rînd 
din cauză că tractoarele de la S.M.T. 
Drăgănești-Vlașca nu sînt folosite 
cu întreaga capacitate de lucru. La 
brigada a V-a, unele tractoare sînt 
alimentate pe tarla, iar altele se de
plasează pentru alimentare tocmai 
la sediul S.M.T. la o distanță de 4 
km, pierzînd timp și combustibil 
fără rost. Mai trebuie subliniat că in 
unele S.M.T.-uri s-a organizat 
schimbul doi pe un număr prea mic 
de tractoare. Asemenea neajunsuri 
trebuie înlăturate.

în aceste zile toată atenția trebuie 
îndreptată spre executarea tuturor 
lucrărilor agricole, la un înalt nivel 
agrotehnic, pentru a pune bazele 
unei recolte bogate.

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii”

de cî- 
în vămii

„Partidul ne-a arătat calea
La înființare, în anul 

1950, gospodăria colecti
vă din Palazu Mare-Con- 
stanța avea doar 24 
cai, 7 vaci, 14 oi și 
teva cărufe. Socotită 
bani această avere 
lora cîteva zeci de
de lei. Odată cu trecerea 
anilor, munca unită a co
lectiviștilor, cu sprijinul 
statului, a făurit o avu- 
fie de multe milioane, 
care e temelia creșterii 
produefiei agricole și a 
veniturilor fiecărui colec
tivist. La sfîrșitul lui 1961 
fondul de bază al gos
podăriei valora 5.000.000 
lei ; venitul bănesc anual 
a fost de 4.430.000 lei, 
iar valoarea zilei-muncă 
de 30 lei.

De la început, organi
zația de partid și consi
liul de conducere a! gos
podăriei au acordat o 
mare atenfie dezvoltării 
creșterii animalelor și le
gumicultorii. Acum gos
podăria are 606 bovine

din care 246 vaci cu 
lapte. Anul trecut de la 
fiecare vacă furajată s-au 
obținut cîte 3526 litri 
lapte. Fermele de oi, 
porci, păsări au fost dez
voltate în aceeași măsură. 
Despre grădina de legu
me de la Palazu Mare 
se vorbește acum în toată 
regiunea. Din cultura le
gumelor 
obfinut 
1.700.000 
bune se 
reale.

Anul acesta toate sec
toarele vor căpăta o mare 
dezvoltare. Colectiviștii 
au planificat să obțină un 
venit bănesc de aproape 
5.000.000 lei.

Despre toate acestea și 
despre viața nouă pe care 
o duc au vorbit zilele 
trecute colectiviștii din 
Palazu Mare în adunarea 
prilejuită do invitarea 
președintelui gospodă
riei, Anton Tincu, la se

gospodăria a 
în 1961 peste 

lei. Producții 
obțin și la ce-

siunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale,

— Imi amintesc — spu
nea colectivistul Florea 
Popescu — despre satul 
nostru. Cu ani în urmă 
aici nu erau decît 3 case 
învelite cu țiglă. Noi 
munceam pe moșiile lui 
Valahu 
trăiam 
life cu 
tivișfii 
refăcut 
toți aprind 
electric, au aparate de 
radio.

— Să vorbești acolo 
despre toate înfăptuirile 
noastre tovarășe preșe
dinte — spunea în adu
nare colectivistul Nico
lae Paul. Să spui că do
brogenii, cei care cu ani 
în urmă erau săraci lipiți, 
trăiesc acum o viajă fe
ricită. Și-i mulțumim din 
inimă partidului că ne-a 
arătat calea spre belșug.

MIHAI VASILE 
coresp, „Scînteii"

și Vasilescu 
în cocioabe înve- 
stuf. Acum, colec- 
și-au construit și 
peste 300 case ; 

seara- becul

îi

DE PESTE HOTAREn excursie

Noi tipuri de mobilă
Zilele acestea au apărut în magazine 

mai multe tipuri de mobilă prezen
tate la expozijia organizată în Ca
pitală în toamna trecută de Ministerul 
Economiei Forestiere. Printre acestea 
se numără cinci modele noi de ca
mere combinate.

Mult solicitată de public este sufra
geria alcătuită din masă, 6 scaune, 
bufet și o vitrină. A fost realizată, de 
asemenea, o bibliotecă din furnir de 
nuc, formată din 3 piese, care pot fi 
așezate împreună sau separat. Cumpă
rătorul își poate procura una sau toate 
cele trei piese.

Colectivele fabricilor de mobilă au 
executat, de asemenea, trei noi tipuri 
de bucătării. (Agerpres)

(Foto : M. Cioc)

în aceste zile, numeroși tinqri 
participă la diferite lucrări de înfru
musețare a Capitalei. în fotografie: 
studenți de la Institutul de științe 
economice ajută la amenajarea spa
țiilor verzi.

CRAIOVA (co
resp. „Scînteii”). — 
Ieri dimineață : cele 
două- autocare 
agenției 
„Carpați” 
iova au 
drum cu 
de excursioniști de 
la uzinele „Electro- 
putere” și 
tehnică sanitară 
oraș. în cursul 
lei, cei aproape 
de excursioniști 
vizitat Capitala.

De la începutul a- 
nului și pînă acum, 
prin agenția O.N.T. 
„Carpați” din Cra
iova au făcut 
excursii în țară și 
peste hotare peste 
6.700 persoane.

ale
O. N. T. 
din Cra- 

pornit la 
un grup

școala 
din 
zi- 

100 
au

Consfătuire în probi 
de (tipologie

La Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a avut loc zilele acestea o con
sfătuire cu medicii ftiziologi din toate 
regiunile țării. Cu această ocazie s-a a- 
nalizat eficiența acțiunilor profilactice și 
curative — vaccinarea BCG, examinarea 
radiolotografică a populației, activitatea 
dispensarelor și unităților de specialita
te— sfabilindu-se totodată măsurile care 
trebuie luate în fiecare regiune, mai ales 
pe linia profilaxiei tuberculozei. S-au sta
bilit noi criterii de repartizare a paturi
lor în sanatorii și s-a discutat problema 
reorganizării secțiilor de chirurgie tora
cică.

Participanții la consfătuire au vizitat 
apoi sanatoriul de la Balotești, complet 
renovat și modernizat.Pregătiri în stațiunile de odihnă

Intr-o serie de stațiuni bal- 
neo-climaterice se construiesc 
noi clădiri pentru sporirea ca
pacității de cazare și de tra
tament.

In stațiunea Buziaș, de exem
plu, se află în stadiu de fi
nisaj lucrările unui nou pavi
lion cu o capacitate anuală 
de peste 850 de locuri. La Că- 
limănești urmează a fi termi
nată, în curînd, construcția noii 
vile „Oltul'1, cu o capacitate 
de 200 de paturi. La parterul 
clădirii se amenajează o in
stalație modernă de electro-

terapie, care va contribui la 
îmbunălăfirea condițiilor de 
tratament. O nouă secție de 
tratament, înzestrată cu utilaje 
moderne de hidroterapie, va fi 
dată în folosință în stajiunea 
Slănic Moldova. La policlinica 
din această stajiune se exe
cută lucrări de amenajare a 
unor noi cabinele de consul- 
fafii și tratament. Jn stațiunile 
de pe litoral au fost luate mă
suri pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de sanato- 
rizare a copiilor.

(Agerpres)

ÎN IRIANUL DE VEST ia amploare lupta partizanilor. în ultimele zile, ei au pus stăpînire pe cîteva puncte importante. (Amănunte în pag. IV-a).
CU AJUTORUL UNIUNII 

SOVIETICE va fi construită prima uzină siderurgică din Indonezia. Ea va fi dată în exploatare în anul 1965 și va furniza anual 100.000 tone de oțel și laminate de oțel.
FORȚE ALE INSURGEN

ȚILOR GUATEMALEZI, care luptă pentru răsturnarea regimului lui Ydigoras Fuentes, au aruncat în aer o parte a căii ferate apar- ținînd societății americane „United Fruit" în regiunea Puerto Barrios. Explozia a întrerupt transporturile feroviare spre Puerto Barrios. S-a produs, de asemenea, o explozie la baza militară din apropiere de Guezaltenago, la vest de capitala țării.
PARTIDUL UNIUNEA DE

MOCRATA DE STINGĂ 
(E.D.A.) a prezentat spre examinare Parlamentului grec un proieot de lege care prevede încetarea în țară a stării de război civil și anularea legilor excepționale. E.D.A. a propus, de asemenea, legali-

din Grecia, sistemuluiȘiȘi amnistierea deportațilors-a deschis
zaiea P.C. chidarea portărilor deținuților politici.

LA DELHIvineri Congresul pe întreaga Indie pentru dezarmare generală și pace.
BANDIȚI DIN „ORGANI

ZAȚIA ARMATĂ SECRE
TĂ" au aruncat, în noaptea de 6 spre 7 aprilie, grenade asupra sediului secției Partidului Comti- nist Francez din arondis- mentul al 17-lea al Parisului. Din fericire nu s-au înregistrat victime. Sediului i s-au pricinuit serioase avarii.

„MIȘCAREA PENTRU DE
ZARMARE NUCLEARĂ" a organizat vineri la Londra un miting al reprezentantelor delegațiilor americană și engleză de femei, care au vizitat Geneva pentru a chema pe membrii Comitetului celor 18 pentru dezarmare să ajungă la un acord. O reprezentantă a delegației a- mericane a declarat că, după înapoierea în S.U.A., membrele delegației căuta să-l convingă președintele Kennedy necesitatea lichidării
zelor nucleare americane 
din jurul U.R.S.S.

vor pe de ba-

în,miezul de- vară al anului 1949, numele a cinci sate au făcut înconjurul țării. Cinci erau ele : Zăbrctni-Lipova, Luna de Jos-Gher- la, Rășcani-Vaslui, Laslea-Sighi- șoara, Turnișor-Sibiu. Iar înaintea fiecăruia dintre aceste nume se afla o alăturare de trei litere cu desăvîrșire nouă în aceq vreme : G.A.C. Din cinci părți ale țării pornise vestea unor rînduieli noi, revoluționare în satul romînesc.în aceste zile ale primăverii lui '62, pe cîmp se află, arînd șl însămînțînd laolaltă, nu țărani din cinci sate, ci întreaga noastră țărănime, colectivistă în întregul ei. Multe alte gospodării cole.ctive, înființate după primele cinci, le-au întrecut pe acestea ; de atunci, nume noi au făcut și fac înconjurul țării. Le-am amintit însă cele cinci fiindcă întîia oară, cu acel prilej, numele unor sate ro- mînești s-au răspîndit însoțite de o cu totul altă faimă decît pînă atunci.Odinioară, cînd se întîmpla ca vreo așezare rurală să iasă din a- nonimat, numele ei era însoțit, a- proape fără excepție, de o celebritate tragică. In cutare loc din Bărăgan, de care pînă atunci ziarele nu pomeniseră nimic, scheletici, disperați, și-au foamea mîncînd pămînt. mente : pămînt. Alt loc își celebritatea tragicului procent de analfabetism sau mortalitate inian- tilă. Se auzise vreodată, pînă la ivirea „omului care a stat de vorbă cu dumnezeu", die Maglavit ? Nu. Dar pentru a acoperi crescîndul murmur de revoltă și a abate a- tenția de la foame și pregătiri de război, analiabetism și mortalitate infantilă, aparatul de propagandă burghez a iost pus să lucreze cu toți caii putere. Și așa s-a născut celebra diversiune de la Maglavit. Se auzise vreodată de Vintileanca ? Nu. Doar o catastrofă feroviară tragică a adus acest nume, dintr-o dată, pe buzele tuturor. Un vinovat trebuia găsit, dar în nici un caz în birourile capitonate de unde se năpusteau asupra muncitorimii ceferiste curbele de sacrificiu. în nici un caz acolo. Și vinovatul a fost găsii : un acar. A- carul nume decît în 24Erau denumiri născute din sărăcie și foame — flori de mucegai. Se recomandau singure : Flămînzi, Vaideei, Cîrpiți. Căci vreme de veacuri, generație după generație, la coarnele plugului de lemn pe pămîntul moșieresc, așa s-au pomenit oamenii : flămînzi, vai de ei, cîrpiți. Denumiri tragice. Altele, nu mai puțin tragice în fond, purlau masca grotescului, așa cum se vede din acest dialog redat în 1938 de Geo Bogza.— De unde sîntețl, oameni buni ?— Din Stelian Popescu.Nu era „o măciucă de ironie țărănească*. Oamenii «iau într-a-

pe

copii potolit Literal- datoia

Păun. Vintileanca și Păun, pînă atunci unul mai anonim celălalt, au devenit celebre de ore...

devăr din Popescu : satul pe care marele proprietar de pămînt și de maculatură fascistă îl botezase cu „celebrul" său nume.Răsfoiesc o carte proaspăt apărută în librării. Cartea Consfătuirii țăranilor colectiviști, ținută în decembrie la București. Se află în a- ceste pagini mărturiile, experiența a peste o sută de fruntași colectiviști, culese de-a lungul drumului spre socialism. Oamenii vorbesc despre viața și despre perspectivele gospodăriei lor colective. Ca un fruct, cuvîntul fiecăruia, gospodăresc, matur, e străbătut de seva noului fel, științific, de a gîndi a- gricultura, pe măsura largilor orizonturi ale satului colectivizat.înscriind aici numele cttorva locuri, condeiul are nemulțumirea de a nu le putea trece și pe altele din lungul șir al celor care și-au dobîndit, în anii din urmă, o binemeritată faimă. Cine n-a auzit de Biled sau Lenauheim, de Sîntana sau Păulești, de Ceacu sau Stoi- cănești, de Țibucani, Topalu, Co- mana, Șimand ? Celebritatea lor, rod al recoltelor bogate dobîndite pe făgașul deschis de partid, se măsoară după cu totul alte criterii. Un nume sau altul care face înconjurul țării e legat de cîte o prețioasă experiență.Aici s-a dobîndit o producție mare de grîu sau porumb. Dincoace atrage atenția numărul de vite, al litrilor de lapte obținuți de la fiecare vacă, trăinicia și economicitatea noilor colo faima o unor pămînturi Dar aici și dincoace și există aceiași-indici ai celebrității : milioanele fondului de bază, valoarea zilei-muncă, numărul de case ridicate de colectiviști.Iar faima numeroaselor comune cu gospodării agricole puternice a condus. după cum se știe, prin graiul particular al fctptelor și cifrelor, prin forța exemplului înaintat, la săvîrșirea în întreaga țară a „cununiei cu belșugul". Pîinea din vară va fi, peste tot colectivistă. Născută, crescută, rumenită din munca laolaltă. Răsfoiesc cartea Consfătuirii... Ea oferă și o imagine a viitorului : îndemnul a- dresat tuturor gospodăriilor colective ca printr-o muncă tenace roadele de pînă acum să fie cu mult, mult depășite, iar nume noi de gospodării, dintre cele mai tinere, să poată ii în curînd puse alături de ale unor „veterane". Precum zborul primelor cinci rîndunele — care au vestit, în 1949, primăvara colectivizării — a fost depășit a- poi de al altor zeci și sute, faima de astăzi a atîtor gospodării colective va fi întrecută odată cu succesiunea anotimpurilor — și nu numai de către altele ci, în primul rînd, de către ele însele — în folosul bunăstării întregului popor.Este sensul actual, socialist, al celebrității.
VICTOR VÎNTU

construcții. Din- face rodnicia odinioară sterpe, dincolo

sa.de
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In direcția principala
Propuneri practice, gospodărești

D oal@>f»ura dâsi ma«sâ plastarss

calitate supe-

doar pu-

„PENTRU CE TOT ADUNA 1"

De cum intri pe teritoriul comunei Topolovățu, din raionul Lugoj, îți dai seama că aici lucrurile sînt rîn- duite de mîna unor buni gospodari. Totul este pregătit pentru executarea în bune condiții a campaniei agricole. Dar timpul este și prin partea locului schimbător—zile frumoase sînt urmate de altele cu ploi. De aceea, comitetul comunal de partid, prin organizațiile de bază, a îndrumat consiliile de conducere ale celor trei gospodării colective să mobilizeze toate forțele la folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru. Tractoriștii se străduiesc să execute, acolo unde sînt condiții, arături și însămînțări pentru culturile din : epoca întîia. Președinții gospodăriilor colective, inginerii agronomi și brigadierii cercetează starea terenului pentru a stabili suprafețele 
de pămînt zvîntate unde se poate 
lucra cu atelajele. Astfel, în numai cîteva zile s-a însămînțat cu in și mac cea mai mare parte din supra- 1 fețele prevăzute în planurile de producție. Se desfășoară lucrările de plantare a viței de vie și cele prin care se va asigura și în acest an o recoltă bogată de legume.Comitetul comunal de partid a în- ' tocmit împreună cu birourile orga- j nizațiilor de bază și consiliile /de -, conducere ale gospodăriilor colective ■-] un plan de măsuri concrete care'să- ducă în zilele bune de lucru ce vor urma la asigurarea unui ritm sporit al lucrărilor agricole.

★Odată cu luarea măsurilor necesare pentru buna desfășurare a campaniei agricole de primăvară, corni-, tetul comunal de partid se ocupă și de problemele de perspectivă privind consolidarea gospodăriilor colective, în această privință există încă din anii trecuți o anumită experiență.
Comitetul comunal de partid spri

jină sistematic organizațiile de bază 
din aceste gospodării în conducerea 
activității economice, îndrumîndu-le să lupte pentru buna desfășurare a campaniei de primăvară în vederea obținerii unor recolte bogate, pentru dezvoltarea avutului obștesc al gospodăriilor și sporirea veniturilor colectiviștilor.Membrii comitetului au sesizat că atît în gospodăria de la Șuștra, cît și în cea de la Topolovățu Mic există condiții prielnice pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Comitetul de partid a analizat această problemă cu birourile organizațiilor de bază din aceste gospodării. A reieșit, între altele, că unii colectiviști priveau cu neîncredere această ramură de producție.încă din toamnă, comitetul comunal de partid a repartizat pe cei mai activi membri ai săi, în frunte

cu secretarul, tov. loan Boț, să sprijine birourile organizațiilor de bază din cele două gospodării colective In combaterea acestor păreri greșite. La Șuștra, bunăoară, prin agitatori, precum și într-o adunare deschisă a organizației de bază a fost explicată colectiviștilor importanța sporirii efectivului de animale. Președintele gospodăriei colective din Topolovățu Mare, tov. Josu Ioan, a demonstrat prin calcule avantajele creșterii animalelor, precum și posibilitățile concrete care există pentru sporirea e- fectivului de animale. In adunarea organizației de bază s-a hotărît să se ia măsuri pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și a bâzei furajere.
■illlllllllllllllllllllllllllllll»

Din activitatea 
unui comitet comunal 

de partid pentru întărirea 
gospodăriilor colective

Consfătuirii pe țară a colectiviștilor, membrii celor trei G.A.C. s-au angajat să obțină, de pe o suprafață de circa 120 ha, 5.000 kg porumb boabe la ha în cultură neirigată. A- ceasta a determinat comitetul comunal de partid să analizeze posibilitățile de ridicare a fertilității solului, cerînd în acest sens un referat președintelui sfatului popular. S-a pornit o adevărată întrecere pentru transportarea la cîmp a îngrășămintelor necesare. Colectiviștii din Șuștra au cărat și încorporat în sol 960 tone bălegar, iar cei din Topo- lovățu Mare — 2.900 tone. Au fost luate, totodată, măsuri pentru a se completa necesarul de sămînță numai cu sămînță de rioară.
Comitetul comunal 

manent de întărirea 
de bază și de creșterea rolului a- 
cestora în viața gospodăriilor colec
tive, ca o condiție esențială pentru 
rezolvarea problemelor complexe le
gate de consolidarea gospodăriilor 
colective.El a îndrumat organizația de bază de la Topolovățu Mare, care în urmă cu un an și ceva număra

se ocupă per- 
organizațiilor

’I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIP1Au fost alocate fonduri pentru cumpărarea de animale, iar din prăsilă proprie au. fost reținute vițele apte t/11/ membri de partid, să primeas- de reproducție, s.profițe și oi.' Acum ■gospodăria are 162 bovine din care B0 vaci, 300 porci și 526 oi.Colectiviștii membri de partid trimiși să lucreze în domeniul creșterii animalelor au asigurat, prin exemplul lor personal, sporirea pînă la sfîrșitul anului a producției de lapte și carne.
Totodată, comitetul comunal de 

partid se îngrijește ca experiența 
bună să fie larg răspîridită. Dezvoltarea sectoarelor zootehnice la Șuștra și la Topolovățu Mic a ridicat problema construirii de adăposturi pentru aninlale. Gospodăria colectivă din Topolovățu Mare, fiind cea mai veche, avea în această privință o anumită experiență. De aceea, comitetul comunal de partid a organizat în luna decembrie anul trecut o vizită a președinților, a secretarilor organizațiilor de bază, a brigadierilor din cele două gospodării colective la Topolovățu Mare, pentru schimb de experiență. Vizitatorilor li s-au arătat grajdurile construite de colectiviști din resurse locale. Li s-a demonstrat, de asemenea, că grajdurile de aici sînt mai puțin costisitoare datorită faptului că sînt construite fără tavane. Acum, la Șuștra se construiește un grajd asemănător.Preocuparea pentru dezvoltarea gospodăriilor colective s-a împletit strîns în cursul acestei ierni cu pregătirile pentru șampania agricolă de primăvară. Raspunzînd chemării

mai har- oament devotați cauzei partidului, care prin munca lor de zi cu zi contribuie la progresul gospodăriei. Acum, în această organizație de bază sînt 38 membri de partid și candidați. Grecu Constantin, șef de echipă, Lazăr Constantin, socotitor, Zoț Maria, îngrijitoare în sectorul zootehnic — sînt doar cîțiva dintre membrii și can- didații de partid priiriiți în ultima vreme. Organizațiile de bază din gospodăriile colective Topolovățu Mic și Șuștra âu crescut și ele numerieește. N-au fost uitate femeile, mai ales fruntașele, care prin muncă neobosită își dau aportul la înflorirea gospodăriilor.Creșterea numărului de membri și candidați de partid în cele trei gospodării a permis ca aceștia să fie repartizați judicios pe brigăzi și e- chipe. în momentul de față există condiții ca în unele brigăzi să se creeze și grupe de partid.
★în activitatea comitetului comunal de partid sînt însă și unele lipsuri. De pildă, deși se iau hotărîri bune în probleme importante, unele dintre ele, din cauză că nu sînt controlate cu perseverență, nu se înfăptuiesc, sau se aplică doar pe jumătate. Așa s-a întîmplat cu indicația privind organizarea mai bună a muncii în G.A.C. (anul trecut e- chipele fiind formate dintr-un număr prea mare de oameni, șefii de echipă, n-au putut coptrola calitatea lucrărilor efectuate.) Consiliile de conducere au luat recent unele măsuri de reorganizare, dar proble- ------ ma n-a fost soluționată pînă la ca-

că în rîndurile sale pe cei niçi colectiviști,

In numărul 5.474 al ziarului nos
tru, sub semnătura corespondentului 
voluntar Simion Teologu a apărut 
scrisoarea : „Pentru ce tot adună ?“ 
Conducerea șantierului „1 Mai" din 
Brăila ne răspunde următoarele : 
Prin trecerea șantierului naval „1 
Mai“, pe rînd, în subordinea ma| 
multor ministere, cît și dato
rită comasării cu atelierele na
vale „Viitorul“, s-au creat stocuri 
supranormative de diferite mate
riale. Pentru lichidarea acestora, 
conducerea șantierului a înaintat 
forului tutelar situația stocurilor su
pranormative spre a le distribui al
tor unități. In plus, în anul 1961 
s-a trimis de două ori un delegat 
pa timp de o lună prin țară, la în
treprinderile mai importante, care a 
contractat comenzi în valoare de 
aproape un milion lei.

Cu toate stăruințele depuse, 
ne-au rămas stocuri supranormative 
de materiale ca : șuruburi, cabluri 
electrice, cărămidă refractară, pro
file grele de laminate șl diferite 
materiale mărunte pe care nu le 
mai folosim.

Avînd în vedere dificultățile pe 
care le-am întîmpinat cu stocurile 
supranormative, prin blocarea fon
dului de rulment, ne vom 
ca după lichidarea acestora să evi
tăm pe viitor crearea unor aseme
nea stocuri.

sfrădui

„SESAM, ÏNCHIDE-TE !"

«

Produsele chimitc 
ajutor al gospodineiIn magazine au apărut șl aontl-n nuă să apară un șia de produs», chimice de mare utilitate în gospodăria fiecăruia.Alături de produse de mult cu-., noscute, ca acelea sodice, vopse-- lele, lacurile, săpunurile, diferite' dezodorisante șl dezinfectante, la~ îndemînă cumpărătorului se află o' gamă întreagă de articole noi. Iertă/, de pildă, „Ăpretin“-ul. Este o substanță care, chiar după 2—3 spă-y lări, menține rufele apretate, putină/ 11 folosit șl la stofe. „Pic" este un- praf special de scos petele de cei/ neală, Iar pentru petele, de rugină/ înainte de rieînlăturat, există azi produsul „Antirugin“. Numeroasă” gospodine folosesc, cu bune rezul-. täte, la spălatul geamurilor și" oglinzilor, lichidul „Vitro“. Fabriga’,' de cerneluri „București" a- începui» să livreze magazinelor un produse- nou, numit „Albipan", pentru cură-.: țirea încălțămintei albe. întreprinderea pregătește totodată fabricarea cremei de ghete în mal multe' culori. In componența acesteia intră-' uleiul silicon, care asigură pantă/' fllor luciu și impermeabilitate.Curînd va apărea în comerț apa de Javel, care albește rufele, elimi- j nînd necesitatea do a fierbe albiturile. Prafurile de spălat „Perlan alb" și „Perlan albastru" curăță foarte bine rufele, înlesnind în același, timp spălatul lor. De asemenea, a fost creat un detergent special pen/ tru spălatul veselei, „De-Ve“, a că-« rui întrebuințare scutește gospodina de ștersul ' vaselor după spălat, iar 

„Melux"-ul va putea fi folosit la curățirea obiectelor de metal.Apariția produselor noi ridică o seamă de probleme și în fața or-» ganelor comerciale. Este necesară o reclamă mai eficientă, folosire^"“/, celor mai variate mijloace spre a ,. le face cunoscute publicului. De asemenea, ele trebuie să fie pre-' zentate în ambalaje corespunză-..,.. toare, de diferite mărimi, să fie însoțite de texte explicative privind folosirea lor.

Iov. Emil Sloian din Capitală a trimis 
redaefiei fotografia unui tip de dulap pen
tru haine, Dulapul este confecționai din 
masă plastică pe suport textil (dar ar 
putea să fie făcut chiar din stofă de 
mobilă), așezată pe un schelet din tub 
metalic. In loc de ușă — o parte a 
sa se deschide cu fermoar, așa cum se 
vede în fotografia alăturată. Construcția

dulapului este deosebit de simplă, as
pectul atrăgător (materialul poate fi de 
culori variate), ocupă loc pufln și e ușor 
de manevrat. Se Închide ermetic.

Socotim că ministerele de resort, coo
perația ar putea organiza producerea 
acestui tip de mobilă, care va fi, fără 
îndoială, apreciat de cetăfeni.

In nota apăruiă sub titlul de mai 
sus era criticată calitatea nesafisfă- 
cătoare a mobilei produsă, 
altele, de întreprinderea 
industrie locală „Flamura 
șie"-Botoșani. 
prinderii ne 
a livra pe 
bilă de bună calitate s-au luat mă
suri. Au fost reorganizate brigăzile 
de producție pentru a se putea e- 
fectua controlul inferfazic ; s-a ho
tărî) amenajarea sălii de lustruit 
mobilă, repartizîndu-se și personalul 
necesar ; muncitorii de la finisajul 
mobilei au fosf insfruiți pentru a 
cunoaște mai temeinic procesul teh
nologic ; s-a asigurat aproviziona
rea cu unele materiale ce lipseau 
și de care depinde calitatea finisa
jului. Conducerea întreprinderii a 
luat măsuri pentru întocmirea docu
mentației necesare executării unei 
uscătorii pentru materia primă — 
cherestea de brad și de fag, care 
urmează să fie mai întîi uscată și 
apoi folosită pentru execuția mobi
lei. Așa cum se găseșle în momen
tul de față în depozit, ea are o 
umiditate care depășește limitele 
admise. Se vor ține cursuri de ridi
care a calificării muncitorilor.

r.l' 
Conducerea 
răspunde : 
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Suporturi pentru uscat rufe

măsuri care 
în aplicare, 
îndrumarea 
să obfinem

mumia m spectacolul de kw

păt. Din această cauză nu se va putea ține nici acum o evidență strictă a zilelor-muncă și aplica retribuția după producție.Este nevoie, avînd în vedere sarcinile sporite care revin organizațiilor de partid de la sate, ca în viitor comitetul comunal să dea mai multă atenție înfăptuirii hotărîrilor și măsurilor adoptate, să-și concentreze eforturile spre mobilizarea la muncă a tuturor colectiviștilor. Totodată trebuie înlăturate unele slăbiciuni din activitatea cultural-educativă. Se cer mai bine folosite posibilitățile existente în comună în această privință. Comitetul comunal trebuie să vegheze ca programele ce se întocmesc la căminul cultural să fie cu adevărat educative și atractive, să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a colectiviștilor, să-i mobilizeze la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.
ANGELA DODIȘ

Articolul „Ritm șl calitate" apărut 
în „Scînteia“ numărul 5.468 — ne 
răspunde conducerea grupului 3 
șantiere al întreprinderii nr. 1 Con- 
strucfll din cadrul Trustului re
gional de construcjll Ploiești — 
a fost dezbătut pe larg de către co
lectivul de maiștri, ingineri șl teh
nicieni al șantierului. Colectivul 
nostru socotește că am fost ajutați 
în muncă, arătîndu-nl-se aspectele 
negative din activitatea șantierului. 
S-a alcătuit un plan de 
a și fosf pus deîndafă 
Sîntem hofSrîfi ca, sub 
organizației de partid, 
pe viitor rezultate și mai bune în 
producfie.

In secția pentru copii a Biblio
tecii regionale Tg. Mureș.

(Foto : Agerpres)Brașov
Livrarea la domiesäsu 

a unor mărfuriîn magazinele alimentare din orașul Brașov se extind formele înaintate de servire a cumpărătorilor. Trei magazine alimentare din localitate au organizat în ultima vreme livrarea la domiciliu a produselor comandate. Alte unități servesc cumpărătorii la domiciliu cu diferite produse culinare și de cofetărie.Organizațiile comerciale locale acordă o deosebită atenție modernizării unităților și îmbogățirii continue a sortimentelor de mărfuri.(Agerpres)

lansată pe lacul ambarcațiune cu
Noi ambarcațiuni pe lacurile Capitalei în curînd va fi Herăstrău o nouămotor. Este vorba de un vapor cu o capacitate de 130 de persoane, avînd un deplasament maxim de 17 tone, întreaga construcție a fost executată de către muncitorii șl tehnicienii întreprinderii de Canal-Apă din Capitală.încă șapte asemenea ambarcațiuni stau la dispoziția bucureșteni- lor pe lacurile din jurul Capitalei.

însuși numele de „revistă", dat unui 
anumit gen de spectacole, vine de 
la actualitatea „gazetărească" a genu
lui. Iar această trăsătură e confirmată 
de întreaga istorie a revistei, care tră
iește în primul rînd prin caracterul ei 
de comentariu spiritual al evenimente
lor epocii respective. O demonstrează, 
printre altele, și reușita evocare „Tăna- 
se și revista", pe care o reprezintă a- 
cum Teatrul satiric-muzical în cadrul u- 
nei conferințe experimentale; numerele 
cele mai aplaudate și bisate încă și as
tăzi sînt tocmai' acelea care vorbesc 
răspicat despre probleme politico-so
ciale dintre cele mai ascuțite de pe a- 
funci, cum ar fi, de pildă, „Scara”, unde 
ascensiunea războinică a lui Adolf Hi
tler era satirizată suculent și fără cru
țare. Umorul izvorît din contempora
neitate se dovedește — în virtutea u- 
nei legi proprii oricărei ramuri a ar
tei — și cel mai rezistent la trecerea 
vremii.

Aceeași constatare se poate face 
dacă privim retrospectiv succesele es
tradei în anii de după eliberare, de la 
„Fără mănuși" pînă la „Pe aripile re
vistei” sau „între noi femeile". Nu ne 
propunem să ne ocupăm în acest articol 
de toate aspectele estradei, cf doar de 
conținutul și calitatea textelor umoristi
ce. Să ne oprim asupra cîtorva specta
cole care se reprezintă în momentul de 
față în Capitală: „Revista 62" de Nicu
șor Constanfinescu și George Voinescu, 
„Șapte note potcovite“ de Mircea Cri- 
șan, Al. Andi și Radu Sfănescu, „Con
cert în re... hazliu" de Jack Fulga șl 
Aurel Felea (toate trei la Teatrul sa
tiric-muzical „C. Tănase“), „Și în glu
mă... și în serios I“ de N. Stroe și N. 
Kanner (sub egida O.S.T.A.).

Nu s-ar putea spune că nu există 
eforturi pentru reflectarea unor aspec
te actuale Cupletul „O pagină de sta
tistică", interpretat de Mircea Crișan 
(în „Șapte noto potcovite“) arată încă 
o dată că o temă cu adevărat nouă, 
tratată cu prospețime, oferă cel mai 
bogat izvor de inspirație autorului și 
actorului comic. Merită citate, de ase
menea, „Ridicătorul de haltere" cu 
Stroo în „Revista 62", „Viața este cel 
mai frumos roman — capitolul II", cu

plet interpretat de Horia Căciulescu și 
Ciupi Radulescu în „Concert în re... 
hazliu" și altele,

’ De multe ori, însă, actualitatea apare 
doar formal, ilustrativ, îri replici plate 
sau tablouri vivante (cum sînt „Nop
țile în București" din „Revista 62“). N. 
Stroe — cunoscut și apreciat creator 
de revistă, care a îneîntat publicul de 
multe ori prin numere de estradă vii, 
originale — deschide spectacolul „Și în 
glumă... și în serios" cu promițătorul 
cuplet „E cu totul altceva", dar urmea
ză nu „altceva" ci, în mare măsură, 
glume uzate despre bărbatul care 
se uită după alte femei neșfiind că ne- 
vasfă-sa e de față, spectatorul care în- 
fîrzie ș.a.m.d. Chiar tema cea mai nouă 
e rezolvată pe baza unei scheme vechi: 
soția e geloasă aflînd că soțul s-a dus 
la Victoria, dar... „Victoria“ nu e o fe
meie, ci numele unui oraș de curînd a- 
păruf pe harfă. Numerele mai reu
șite ale acestui spectacol sînt cele în 
care talentul binecunoscut al interpre
tului reînvie texte de demult, 
ceea ce trebuia să fie inedit 
sentiment de dezamăgire.

Lipsuri asemănătoare se 
și în comperaj. Destul de sărac 
este, de pildă, comperajul spectacolu
lui „Șapte note potcovite". „Concert în 
re... hazliu“ începe cu o idee care pu
tea prilejui momente amuzante, 
a unei reprezentații improvizate 
gară, între două trenuri. Dar 
inițială se pierde pe drum, iar 
perajul se reduce, de cele mai 
ori, la astfel de 
are o tobă / Noi 
Deci vă va distra 
lagambișor..."

In spectacolele pe care le discutăm 
nu lipsesc — cum spuneam șl mal 
sus — unele cuplete și scenete satirice 
reușite ; ele se învîrlesc însă, în ma
joritatea lor, înfr-o ario îngustă. Ne
vasta cicălitoare șl soțul neatent, vecinii 
de bloc zgomotoși, ospătarul care ser
vește prea încet sau parodierea șlagă
relor la modă — asemenea teme pot 
da, și au și dat prilejul unor glume de 
calitate, bine venite, dar repetarea lor 
excesivă reflectă, în fond, insuficienta 
sferă de cunoaștere a autorilor. Pentru a

pe cînd 
lasă un

reflectă

aceea 
într-o 
ideea 
com- 
multe 

platitudini : „Nicușor 
n-avem un Nicușor / 
la tobă / Sergiu Ma-

în legătură cu articolul „Bal
coane și uscătorii", apărut. în 
„Scinteia" nr. 5457, mai mulți 
cititori au trimis redacției dife
rite propuneri și sugestii, Unii 
autori și-au însoțit scrisorile cu 
schite. Schița alăturată re 
prezintă un suport de uscat 
rufe original și foarte practic. 
Prin dimensiunea lui redusă, 
suportul poate fi așezat în 
baie sau bucătărie fără să in
comodeze ; cînd trebuie folo
sit, brațele se desfac în for
mă circulară. Pe ele se pot 
pune la uscat aii tea fufe cîte 
s-ar întinde pe 8—10 metri de 
frînghie. După utilizare, bra
țele se string ; astfel, supor-. 
tul ocupă un loc mult mai mic 
și poate fi păstrat cu ușurință. 
El poate fi construit din me
tal, lemn sau mase plastice. 
Dimensiunile pot fi diferite, în 
funcție de necesități.

Iată sugestii care merită a- 
tenția specialiștilor din Minis
terul Industriei Ușoare, din 
întreprinderile industriei loca
le și ale cooperației meșteșu
gărești. Punerea unor aseme-

nea obiecte la tndemtna gos
podinelor — mai există și 
alte tipuri de suporturi plian
te — va fi bihevenită.

Rame și cîrlige 
pentru tablouri

Mt-am cumpărat 
de curînd două ta
blouri. N-am găsit 
însă o ramă potrivi
tă, la magazinele 
de specialitate nu 
găsești rame 
derne, cu o 
mai simplă, în 
lori deschise, 
sau natur.

Nici cîrlige pentru 
tablouri n-am 
Vrînd-nevrînd 
buit să stric 
tele, folosind
Nu mai vorbesc de 
faptul că este și 
inestetic.

Sînt lucruri mă
runte, dar care-și au 
importanta lor în- 
tr-un cămin.

KOVACS 
ELISABETA 

coresp. voluntar

mo- 
linie 

cu- 
albe

găsit, 
a tre- 
pere- 
cuie.

Sesizări rezolvate ~""într-o scrisoare publicată în.-' „Scînteia“ din 11 martie, tov. Elena -" Vîja semnala lipsa din magazinele, de mobilă a unor scaune de bucă- - tărie separate, asortate la. garnituri.Din răspunsurile primite la re- . dacție reiese că Ministerul Comerțu-*— lui a dispus ca magazinele de mobilă să vîndă nu numai garnituri,.., ci și piese separate, între care și ta--- burete pentru bucătărie.
„RITM Ș! CALITATE

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Mlrcea Basarab. 
Solist : Ion Volcu, Artist Emerit, Lau
reat al Premiului de Stat. In program : 
Alexandru Pașcanu — In memorlam. 
Cealkovskl — Concert pentru vioară. 
Honegger — Simfonia III-a. (Palatul 
R.P.R. — Sala mică) : Ciclul „MUZICA 
DE-A LUNGUL VEACURILOR" (Școala 
națională rusă — Glinka, Dargomîjschl, 
„Grupul celor cinci", Cealkovskl — (orele 
18). (Ateneul R.P.R.) : CONCERT DE 
MUZICA POPULARA (orchestra Barbu 
Lăutaru). Dirijor : Ionel Budișteanu, Ar
tist Emerit șl Laureat al Premiului de 
Stat. Soliști : Marla Lătărețu, Angela 
Moldovan, Vlad Dlonisie, Ion Bogza. — 
(orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : BĂRBIERUL DIN SE
VILLA — (orele 11) ; ROMEO ȘI JU
LIETTA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA :

BOCCACCIO — (orele 10,30). (Sala Pala
tului R.P.R.) : LYSISTRATA - (orele 
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL 
GIALE“ (Sala Comedia) : 
IRKUTSK — (orele 15) ; 
RELOR — (orele 19,30). 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT

dobîndi farmecul noutății, al fanteziei, 
revista trebuie să primească o substan
țială infuzie de viață. Autorii de estradă 
să privească mai larg și mai în cunoștin
ță de cauză tot ceea ce se petrece in
teresant, pasionant, pe întinsul patriei. 
Ei vor avea astfel la îndemînă nenumă
rate subiecte legate de înnoirile reali
zate zi de zi în diferitele domenii ale 
construcției noastre ; în același timp, 
combaterea unor tare ale vechiului — 
cum ar fi neglijența, risipa, lipsa de 
grijă pentru bunul obștesc, rutina — 
reprezintă surse de umor (ca să nu mai 
vorbim de evenimentele internaționale, 
care prezintă un material bogat de ins
pirație). Apropiindu-se mai mult de oa
menii muncii și ascultînd părerile lor 
(deseori pline de spirit, exprimate în- 
tr-un limbaj savuros), umoriștii ar putea 
descoperi noi teme legate de dife
rite aspecte ale formării moralei noi în 
țara noastră, de critica încălcărilor con
viețuirii socialiste între oameni, a ră
mășițelor vechiului în relațiile de fami
lie, în educația copiilor. O încer
care — parțial reușită — de a pă
trunde în această sferă de probleme 
este cupletul „Lenuța Breton", inter
pretat de Dorina Drăghici. („Concert 
în re... hazliu“).

Autorii abordează insuficient și cu 
timiditate femele zilei de astăzi și din 
cauză că, necunoscîndu-le și neapro- 
fundîndu-le deajuns, le vine greu să 
le rezolve satisfăcător. în această pri
vință, ei au nevoie de un ajutor efi
cient. Cîte articole de analiză, de dez
batere, au publicat în ultimul an „Con
temporanul“ sau „Teatrul" asupra pro
blemelor estradei ? De ce această ati
tudine de neglijare a unui gen dintre 
ceie mai populare ?

Este absolut nefiresc că autorii de 
estradă nu mai fac parte din rîndurile 
Uniunii Scriitorilor. Acesteia din urmă 
îi revine o răspundere directă în 
îndrumarea ideologico-artisfică a crea
torilor de umor. Creșterea atenției U- 
niunii Scriitorilor pentru acest gen al 
creației literare ar ridica în genere 
prestigiul lui și ar atrage spre acest do
meniu noi forțe scriitoricești, imperios 
necesare dezvoltării mal departe a es- 
tradol. Direcția Teatrului satiric-muzical,

O.S.T.A., Radiofeleviziunea trebuie să 
manifeste mai mare exigență, selecțio- 
nînd pentru a prezenta spectatorilor nu
mai lucrări reușite, de bun gust; iar pen
tru ca această exigență să poată func
ționa, ele trebuie să se adreseze unui 
cerc mult mai larg de autori satirici, 
favorizînd astfel o emulație în vederea 
creării unor texte de calitate. Prin lu
crările lor cele mai bune, scriitorii es
tradei și-au cîșfigat o apreciere meri
tată, și-au dovedit posibilitățile — iar 
alături de ei trebuie ridicate cu grijă 
noi talente, pentru ca împreună să 
contribuie la realizarea unor spec
tacole de calitate. Chiar în cadrul 
aceluiași spectacol ar trebui să colabo
reze mai mulți autori, cu producțiile 
lor cele mai valoroase. Aceasta va 
duce, probabil, la faptul că producțiile 
artistice în această 
acceptate în mod 
realizarea lor va 
cheltuială de muncă și talent, ceea ce 
n-ar fi deloc un lucru neechifabil.

Secții de estradă au luat ființă și pe 
lîngă unele teatre din țară. Ele sînt 
menite să realizeze spectacole foarte 
strîns legate de realitățile regiunii res
pective, iar atunci cînd în alcătuirea a- 
cesfor spectacole sînt solicitați și autori 
din București, să fie pentru aceștia nu 
doar un debușeu în plus pentru produc
ții realizate „din birou", ci un prilej 
de a lua contact cu multiple aspecte 
concrete ale vieții de azi. Largi posibi
lități de înnoire a conținutului specta
colelor de revistă oferă valorificarea 
unor teme și chiar a unor texte desco
perite în programele brigăzilor artis
tice de agitație, în gazete de perete 
etc. Astfel de încercări se fac 
în unele locuri, dar există și secții 
de estradă care se mulțumesc, comod, 
să prezinte comedii muzicale sau alte 
spectacole cu o tematică desprinsă de 
specificul regiunii.

Spectacolul de estradă aparține șl 
trebuie să aparțină artei autentice. Nu 
este mai puțin adevărat că unii autori 
— fiind prea puțin exigenți față de 
ol înșiși — decepționează cîte odată 
publicul care-i întîmpină cu multă 
generozitate. Numai depunînd eforturi 
reale pentru ridicarea nivelului specta
colelor, creatorii acestui gen vor asi
gura revistei întreaga prețuire pe care 
o merită.

ramură vor fi 
mai selectiv, iar 

cere mai multă

ANDREI BALEANU

„I. L. CARA- 
POVESTE DIN 
PIAȚA ANCO- 
(Sala Studio) : 

«ut, xxxv-xixjtuxj. — (orele 10); 
SURORILE BOGA — (orele 15) ; .FIICE
LE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CTOCIRLIA — (orele 10) ; 
SCANDALOASA LEGĂTURA DINTRE 
DOMNUL KF.TTLEE ȘI DOAMNA MOON
— (orele 15,30) ; IN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 10,30 
șl orele 16) ; VIORI DE PRIMĂVARA — 
(orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : CUM VA PLACE — (orele 10 
șl orele 15) ; RUSTICA ’50—’60 — (ore
le 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : TACHE, IANKE ȘI KADIR — 
(orele 10) ; MENAJERIA DE------- --
(orele 15) ; UN STRUGURE
— (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE :
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (ore
le 11) ; MI SE PARE ROMANTIC — (ore
le 15,30) ; PRIETENA MEA PIX — (ore
le 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 11) ; PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : DOI LA ARITMETICA
— (orele 10) ; EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : FATA CU PISTRUI — (orele 
15) ; OAMENI ȘI UMBRE — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : LO
ZUL CEL MARE — (orele 20).

INSTITUTUL PE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE“ : NU PUNEȚI DRAGOSTEA LA 
ÎNCERCARE — (orele 16) ; OAMENI 
CARE TAC — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE” (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (olele 20).

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

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — (orele 
11) ; MICUL PRINȚ — (orele 19). (Sala 
Orfeu) : ROCHIȚA CV 
11) ; MINA CU CINCI DEGETE - (ore
le 20,30).

CIRCUL DE STAT : 
MOSCOVA — (orele 16 și orele 20).

STICLA — 
IN SOARE

SVEJK IN

FIGURI (orele

O SEARA LA

DOCUMENTARELE : N. S. HRUȘCIOV 
și DIN NOU SPRE STELE rulează la 
cinematograful N. Bălcescu (11; 18; 18,15;
20.30) . BĂTĂLIE IN MARȘ - ambele 
serii : Patria (9; 12,45; 16,30; 20,15), 
I. C. FRIMU (9; 12,40; 16,20; 20). PUȘ
TIUL : M. Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) și Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 9,50 pînă la 
orele 21). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Republica (0,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 10,45; 21). București (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), 16 Februarie (11; 15; 17; 
19; 21), Olga Banele (11,30; 15,30; 18; 20,30). 
CINTECUL ÎNTRERUPT : V. Roaltă (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sabla 
(10; 12; 16,30; 18,30; 20,30), prumul r.el-11 
(11; 16; 18; 20). ARME ȘI PORUM Vi : 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), Moșilor 
(11; 15; 17; 19; 21). IN NOAPTEA DE A- 
JUN : V, Alecsandrl (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare (16; 18; 20),
Lumina (rulează în continuare de la ore
le 10 pînă la orele 13,30, după-amiază : 
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; 11; 19; .........
GROAZNIC — ambele serii : 
(10,15; 13,30; 16,45; 20). :__  ________
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 plnă la orele 21). FII FERI
CITA, ANI ! : Tineretului (11; 16; 18,15; 
20,30), Cultural (11; 16; 18,15; 20,15). TOM 
DEGEȚELUL : 13 Septembrie (10; 11,45;

21). IVAN CEL 
Central 

DE SIMBATA

13,30; 15; 17; 19; 21,15). VALEA MINDRA : 
1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Mioriță“' 
(10; 12; 16,30; 10,30; 20,30). TOT AURUL""' 
DIN LUME : 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21), 3
Donca Simo (15; 17; 19; 21). PRIMĂ
VARA FETELOR: Grivița (11; 16; 18,15: °
20.30) . CETATEA HURRAMZAMIN : C-tlri" “
David (15,30; 18; 20,30). PROCESUL’
MAIMUȚELOR : Unirea (11; 15,30; 18:
20.30) , Flacăra (12; 15,30; 18; 20,30). PACE'" 
NOULUI VENIT rulează la cinemato
graful T. Vladimlrescu (16; 18; 20). SE-, 
CERIȘUL VERDE : Munca (12; 16; 18,15;
20.30) . VALS PENTRU UN MILION — o 
cinemascop : Popular (10,30; 16; 18,15; 
20,30). CAVALERII TEUTONI — ambele 
serii : Arta (16 15; 19,30). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU TINERET : 23 August 
(10; 12; 15'; 17; 19; 21). UMBRE ALBE — .. 
cinemascop : M. Emlnescu (11,30; 15; 17;,. . 
19; 21). ÎN NOAPTEA SPRE 13 : Iile Pin- 
tilie (10; 16; 18; 20). AUSTERLITZ — 
ambele serii — cinemascop : Floreasca 
(15,45; 19,15), G. Coșbuc (9; 12; 17; 20,15),„ 
GARDIANUL: Libertății (10; 12; 14; 16,30,;,., 
18,30; 20,30), 30 Decembrie (15; 17; 19j 
21). VIZITA PREȘEDINTELUI : Lucea- 
fărul (15,30; 18; 20,30). FRUMOASA LU-. . 
RETTE : G. Bacovla (11,30; 15; 17; 19; 21). 
ROSITA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). DRA
GOSTEA LUI ALIOȘA rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
ARTISTUL : rulează la cinematograful
B. Delavrancea (16; 10; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — Emisiune, -j 
pentru copii șl tineretul școlar. 10,30 — „ 
EMISIUNEA PENTRU SATE. In jurul 
orei 14,45 transmisie de la stadionul ,,23.—. 
August“ a întîlnlrll de fotbal dintre echi
pele Dinamo-Bucureștl — U.T.A. 18,00 — 
VARIETĂȚI (Transmisiune din studioul 
de concerte al Radloteleviziunil). 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Partea a. 
Il-a a emisiunii de varietăți. 20,15 — Tea
tru în studio „CUM S-A CERTAT IVAN 
IVANOVICI CU IVAN NIKIFOROVICI“.-'- 
Ecranizare de Eva Dragomir, după huvela - 
cu același nume de N. V. Gogol. 21.15 — 
Cu cîntecui popular pe meleagurile pa
triei. In încheiere : Ultimele știri și re- — 
editatele sportive.

RADIO, DUMINICĂ 8 APRILIE e Ghid 
muzical — orele 8,50 — Ie Teatru pen
tru copil — orele 9,30 — Io Transmisiu
ne din sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“. Dirijor : Mircea Ba- 
säräb. Solist : Ion Voicu, artist emerit, 
laureat al Premiului de Stat. — orele 
10,50 — II e Vorbește Moscova — orele 
11,30 — I o Interpreți de muzică ușoară
— orele 12.00 — I o De toate pen- 
tru toți — orele 13,10 - I o Mu
zică populară rominească — orele 
14,05 — I ® Cîntă Maia Kristalinsltaia — 
interpretă sovietică de muzică ușoară — 
orele 14,10 — II o Programe muzicale 
alcătuite de ascultători — orele 14,30 — I 
« Cine știe, cîștigă ! - orele 14,30 - II 
o Selecțiuni din operete — orele 15,15 — 
II o Oameni și fapte — orelè 16.00 — II 
• „Ce frumoasă-i țara noastră" - pro
gram de cîntece șl jocuri populare ro- 
mînești — orele 16,07 — II o Medalion : 
Herzen — orele 16,45 — I o Concert de 
muzică ușoară romîncască — orele 17,’5
— II • Interpreți de frunte ai muzicii 
populare rominești : Mafia Lătărețu și ' 
violonistul loti LUca Bănățean«, artist"', 
emerit — orei»’18.30 — I o Teatru : „Fîn-/// 
tina turmelor“ de Lope de ,Vega (premie-// 
ră) — orele 19,30 — I o Muzică de dans-'
de NlcOlâë Chlrculesèü, artist emșrit — 
orele 20,05 - II o Săptămlna muzicii ' " 
maghiare — orele 21.30 — I.e Album de/, 
romanțe — orele 21,30 — Ilo „Conste-// , 
lația omului“ oratoriu fantezie pentru— 
recitator, tenor, cor și orchestră tie tî-wm»** 

— orele 22|17 - Ii' e Muzică’"’'“'” 
orele 23,10 — 24,00 - II.CUM VA FI VREMEA ? X...

Timpul probabil pentru zilele de 9, Ig'X/ 

șl 11 aprilie : Vremea ușor instabilă, cu 
cer variabil. Vor cădea ploi sub formă 
de averse, mal ales în nordul tării, vint 
slab pînă la potrivit. Temperatura sta- — 
țlonară. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 2 șl plus 8 grade, iar maximele 
Intre plus 8 șl plus 18 grade.

berlu Olah 
de dans —

•:-,i

»'■$
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Kenya pe calea independențeiLONDRA 7 (Agerpres). — în seara zilei de 6 aprilie, după aproape 8 săptămîni, au luat sfîrșit lucrările conferinței cu privire la viitorul constituțional al Kenyei.în ciuda manevrelor colonialiștilor, cele două partide, Uniunea Națională Africană (K.A.N.U.) și Uniunea Democratică Africană (K.A.D.U.) au ajuns la un acord asupra principiilor de bază ale constituției Kenyei.Potrivit acestor principii de bază Kenya va avea un guvern central puternic, în competența căruia vor intra problemele politicii externe, apărării, comerțului exterior, dezvoltării economice a țării etc. Viitorul parlament al Kenyei va fi format din două camere.A fost alcătuit un guvern interimar în cadrul căruia au intrat șapte reprezentanți din partea partidului K.A.N.U. printre care și Jomo Kenyatta, șapte reprezentanți din partea partidului K.A.D.U. inclusiv R. Ngala, șeful partidului, și doi înalți funcționari englezi. Guvernul nu

are un prim ministru. Șeful executiv al acestui guvern interimar va fi guvernatorul englez P. Renison.Pînă la 31 iulie guvernul are sarcina de a definitiva constituția Kenyei iar apoi organizarea alegerilor generale.Luînd cuvîntul la sfîrșitul lucrărilor conferinței, Jomo Kenyatta, președintele partidului Uniunea Națională Africană, a arătat că poporul 
Kenyei nu va înceta lupta pînă ce 
nu-și va dobîndi deplina indepen
dență. După ce și-a exprimat sa
tisfacția față de acest prim succes 
— hotărîrea de a se crea un stat unit 
și independent — Jomo Kenyatta 
a declarat că partidul său este gata 
să colaboreze cu toate celelalte par
tide în vederea dobîndirii rapide a 
independenței. El a condamnat cu 
asprime orice manevre îndreptate 
spre tărăgănarea acordării indepen
denței depline poporului său.

Interviul acordat de Ho Și Min
Daily Express''ziarului englezHANOI (Agerpres). — După cum anunță Agenția Vietnameză de Informații, președintele R. D. Vietnam Ho Și Min, a acordat un interviu unui corespondent al ziarului englez „Daily Express“.Guvernul Republicii Democrate Vietnam, se declară în interviu, a îndeplinit în totul acordurile de la Geneva.Incălcînd acordurile de la Geneva și cererile opiniei publice mondiale, a spus președintele, imperialiștii din S.U.A. au început fățiș o intervenție armată în Vietnamul de sud, au creat la Saigon un comandament militar american și transportă neîntrerupt în această țară avioane și nave militare de diferite tipuri, precum și personal militar american. S.U.A. și clica ngodinhdiemistă, a

ffspus Ho Și Mln, duc un război împo triva poporului sud-vietnamez.Răspunzînd la întrebarea dacă „Republica Democrată Vietnam este gata să elaboreze împreună cu țările reprezentate la Conferința de la Geneva, garanții internaționale pentru respectarea și apărarea integrității teritoriale a Vietnamului da sud“, Ho Și Min a arătat că programul din septembrie 1955 al Frontului Patriei din Vietnam răspunde la această problemă. în el, printre altele, se spune : „în toate domeniile — istoric, geografic, economic, cultural, social și noastră reprezintă care nici o forță să-1 dezbine".Dar, în prezent,
național — țara un stat unic pe nu este capabilă

O® O

O răscoală în regiunea de nord 
a Ecuadorului

„Am lost Impresionat de nivelul științei 
medicale in R. P. Romînă“Timp de cîteva zile a fost oaspete al țării în cadrul mulul de științifice Marea Britanie, dr. Peter Guy Cutlack Martin, membru al Colegiului regal de .chirurgie din Anglia., în acest răstimp, oaspetele englez.a vizitat mai multe spitale .șj clinici din Capitală, a avut întrevederi cu cadre de specialitate,, a făcut călătorii tn diferite localități din țară.’

noastre, progra- schimburi dintre R. P. Romînă și
DECLARAȚIILE 

UNUI OASPETE ENGLEZ

Dar, în prezent, a subliniat președintele, situația socială șl politică' din nord se deosebește de cea din sud. Pentru a crea condiții favor a- bile reunificării patriei noastre pe cale pașnică, trebuie să ținem seama de situația existentă, de fapt, în cele două zone, de interesele legitime și năzuințele tuturor păturilor populației și, totodată, trebuie ca, pe calea tratativelor, să obținem desfășurarea unor alegeri generale libera pentru a dobîndi unitatea, fără intimidarea sau anexarea unei părți la cealaltă.Guvernul R. D. Vietnam, se arată în interviu, a propus de nenumărate ori autorităților sudvietnameze ca reprezentanții celor două părți să ■ se întîlnească și să analizeze problemele reglementării situației pe calea »«nrr mijloacelor pașnice. —în declarația sa din 18 februarie 1962 guvernul a cerut din nou președinților Conferinței de la Geneva din 1954 și țărilor participante la a- ceasta să studieze de urgență problema privind mijloacele eficace de încetare a agresiunii armate imperialiste americane în Vietnamul de sud și asigurarea păcii în Indochina și în sud-estul Asiei.Reunificarea Vietnamului este o problemă internă a poporului vietnamez și nici o altă țară nu are dreptul să se amestece, a subliniat Ho Și Min.

săȘila data de 5 iunie, cînd urmează aibă loc alegeri pentru congres municipale. în cercurile politice, relatează agenția Prensa Latina, a- ceastă măsură este considerată ca avînd scopul să pună stavilă valului de manifestații care s-au produs în urma ruperii relațiilor cu Cuba.într-un document dat publicității la 6 aprilie de comitetul executiv al Partidului Socialist Revoluționar din Ecuador se spune că „revoluția cu- bană este un exemplu luminos pentru muncitorii, țăranii și intelectualii din țările latino-americane, care consideră că singura speranță de salvare pentru popoarele noastre este transformarea revoluționară".„Mișcarea universitară revoluționară“ din Ecuador a difuzat în mii de foi volante o declarație în care se spune că „ruperea relațiilor cu Cuba este o trădare a intereselor poporului nostru“.

QUITO 7 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că în re
giunea Santo Domingo de los Colo
rados din nordul Ecuadorului s-a 
produs o răscoală împotriva guver
nului Arosemena. Guvernul a de
cretat starea excepțională în această 
regiune și a trimis forțe militare. în 
cursul ciocnirilor cu răsculații s-au 
înregistrat morți și răniți. Autoritățile au declarat că în această regiu- 

situația este „anormală“ de cînd 
fost rupte relațiile diplomatice 

Cuba. Potrivit agenției, insurgen- sînt membri ai Uniunii revoluționare a tineretului ecuadorian.Guvernul ecuadorian a decretat interzicerea oricăror manifestații publice pe întreg teritoriul țării pînă

Persecuții anticomuniste 

în S. LI. A.In comuna 
Dobrogea, a 
acum cîteva 
tească. înzestrată cu utilaj mo
dern, fabricat la uzinele „Tehno- 
frig“ din Cluj, brutăria are o ca
pacitate de 2.500 kg pline în 24 
de ore.

în medalion : meșterii brutari 
pregătesc prima șarjă de pline. 

(Foto : M. Andreescu)

Topralsctr, regiunea 
intrat în funcțiune, 
zile, o brutărie să- NEW YORK 7 (Agerpres). — Cunoscutul activist sindigal, comunistul Archie Brown, a căzut victimă legii antimuncitorești Landrum-Griffin, care interzice membrilor partidului comunist să dețină funcții oficiale în sindicate. Brown este membru al Comitetului executiv al organizației locale a Sindicatului internațional al docherilor și muncitorilor din antrepozite.Declarat de jurații Curții federale „vinovat“ de faptul că este concomitent comunist și activist sindical, Brown este pasibil de pedeapsa cu închisoarea pe termen de un an și amendă de 10.000 de dolari.

chirurgia vasculară — la clinica condusă de prof, dr. Făgărășanu de Carol Davilla“. ne
au 
cu ții„Dr.la SpitalulAm fost impresionat, de asemenea, in mod deosebit și surprinzător, de nivelul științei medicale în R. P Romînă. Sînt convins că vom avea în continuare nenumărate prilejuri dé a ne întîlni, de a discuta împreună, în folosul hostrii cömun, ............    spre binele științei.într-o convorbire cu / redactorul Oaspetele „a subliniat în încheiere Agenției „Agerpres“ Niculae Scăr- lătescu, oaspetele și-a exprimat mulțumirea pentru primirea cordială și atenția deosebită cu care a fost întîmpinat în Rommia. Am constatat — a spus el printre altele — că asistența medicală acordată în spitalele din București este la nivelul mondial. Aparatura utilizată este dintre cele, mai, moderne. Instalațiile de televiziune; 'iihprîtăfe Șîn să-l Iile de operație, înlesnesc urmărirea acestora de un număr mare de medici și studenți. Am fost mulțumit de a fi putut executa eu însumi 

o operație în specialitatea mea —
’ . <■; j’ ’ ‘ ■ ... 4 f? •

culturale și Numirea noului ambasador al Republicii Populare Romîne în R. P. D. Coreeană
că în ultimul timp schimburile culturale și științifice dintre R. P. Romînă și Marea Britanie s-au intensificat, în avantajul ambelor părți.(Agerpres).

Printr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne tov. Manole Bodnăraș a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Populară Democrată Coreeană, în locul tov. Emil Stanciu care a primit o altă însărcinare.
❖ »O
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INFORMAȚII -
© Ci rezultat al discuțiilor Intre dele

gația comerciali guvernamentală a R.P. 
Romino și delegația comercială guverna
mentală a R. P. Albania, la data da 7 a-' 
prilie 1962 s-a semnat la Tirana proto
colul privind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1962, în cadrul acordului co
mercial de durată tn vigoare înire cele 
două țări.

© Dl. R. L. Speaight, directorul con
tactelor culturale Est-Vest din Ministe
rul Afacerilor Externe al Marii Britanii, 
și dl. Kenneth R. Johnstone, director ge
neral adjunct la British Couneil (Consi
liul Britanic) au sosit tntr-o vizită în 
R. P. Romînă ca invitat! ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

La sosire, oaspeții au fost întîmplnatl 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
l.R.R.C.S, și N. Ghenea, director ad-in- 
terim al relațiilor culturale din Ministe
rul Afacerilor Externe. Au fost prezenți 
J. D. Murray, ministrul Marii Britanii la 
București, precum și alți membri ai le
gației.

Cu adîncă durere aducem la cunoștință încetarea din viață, în ziua de 7 aprilie, a tovarășului Ion Darie, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră.Ion Darie s-a născut la 27 ianuarie 1879, în Galați. Fiu de muncitor, el'însuși muncitor fierar la Atelierele C.F.R. Galați, Ion Darie a cunos- 'cut din fragedă copilărie exploatarea și asuprirea capitalistă. Intrat de tînăr în rîndurile mișcării muncitorești, în 1899 el a foșt membru în Clubul Muncitoresc Socialist, iar în 1905 a participat la formarea sindicatului C.F.R. din Galați.Luînd parte activă la greva generală din 1920 și la alte acțiuni e- conomice și politice muncitorești ce au avut loc pînă în 1928, cînd a fost ales în comitetul sindicatului C.F.R. din Galați, Ion Darie devine cunoscut în rîndurile muncitorimii gălă- țene ca un luptător dîrz împotriva exploatării, pentru drepturi și libertăți democratice ale celor ce muncesc. Drept urmare a activității sale, a cinstei și încrederii de care se

bucura în rîndurile muncitorilor, el a fost ales ca delegat la diferite consfătuiri și conferințe sindicale.Ion Darie a participat, alături de muncitorii Atelierelor C.F.R. Galați, la puternicele lupte greviste ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933 organizate și conduse de P.C.R., mili- tînd în continuare împotriva fascismului și războiului, pentru cauza socialismului.în anul 1945 devine membru de partid. După 23 August 1944, cu toate că avea o vîrstă înaintată, a îndeplinit cu răspundere sarcinile obștești încredințate de partid. El a activat în cadrul Centrocoopului ca președinte al comisiei de revizie șl apoi ca vicepreședinte.Pentru activitatea sa neobosită pusă în slujba clasei muncitoare, tovarășul Ion Darie a fost distins cu ordine și medalii ale R. P. Romîne.Prin moartea sa pierdem un luptător devotat cauzei clasei muncitoare și socialismului în patria noastră.

V. V

7 (Agerpres). — agenția Reuter,
și evoluția lovitură de instaurarea putere nu

..Zilele

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
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Soarele tropical arde nemilos. în 
piața prăfuită din Highfield, cartierul 
băștinașilor din Salisbury, capitala 
Rhodesiei de sud, răsună din difu-

------------- O» O-------------

Crește numărul dezertărilor din armata lui Ngo Dinh Diem.

pentru Independentă. A 
colaborări între 
„neagră" și cea

fanga, unde „British South Africa Com
pany" prin intermediul companiei 
„Tanganiyka Concessions“ și compania 
anglo-americană a lui Harry Oppen
heimer, are o cofă de participare la 
concernul belgian „Union Minière“. 
Aceasta explică de ce ei sprijină pre- 
tenfiile lui Chombe la sciziunea Ka- 
fangăi.

După înlăturarea lui Frondizl

Satwaițâe încordată m ArgentinaBUENOS AIRES După cum anunță viceamiralul argentinean Ezequiel Vega a adresat o scrisoare deschisă tuturor ziarelor din capitala Argentinei, în care atacă pe șefii forțelor armate care au dezlănțuit criza terminată cu demiterea președintelui Frondizi.„Cei care l-au alungat pe Frondizi au pregătit terenul pehtru noi violențe“, spune Vega, subliniind că „cei răspunzători de situația de astăzi sînt comandanții forțelor armate. întîlnindu-se între pereții reci al cazărmilor, el au ridicat pretenția să conducă destinele unul popor născut să fie liber". Un comunicat al Departamentului flotei militare anunță că ministrul Marinei Militare, viceamiralul Gasto Clement, va aplica „o pedeapsă severă" lui Vega pentru scrisoarea publicată.

„Sciziuni profunde au ieșit la lumină în sinul armatei argentinene în urma loviturii de stat care l-a răsturnat pe președin' ’le Arturo Frondizi la 29 martie situației spre o nouă forță care ar duce la unei junte militare laeste exclusă de observatorii politici din capitala Argentinei“, se spune într-un comentariu al agenției France Presse. Potrivit agenției, adepțil tendinței spre o nouă lovitură de forță sînt militarii grupați în jurul generalului Râul Poggi, comandantul forțelor terestre, care a fost și conducătorul acțiunii încheiate cu demiterea lui Frondizl. Acești militari consideră că așa-zisul caracter „constituțional" al guvernului președintelui Quldo „nu poate înșela pe nimeni“ șl că „ar fi preferabilă instalarea pur șl simplu a unei junte militare". NGO DINH DIEM : — Dragii mal soldați 1 Vă simt mal legați de mine 
decît orlclnd 1 Desen de EUGEN TARU

Lumii e&lonialhte apun“
Un grup de tovarăși

In regiunea Ploiești

Pentru reușita deplină a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului ediția 
1962 și asociațiile .sportive din regiu
nea Ploiești se preocupă îndeaproape 
de organizarea și pregătirea acestei 
mari competiții de masă. In sche
lele petroliere, rafinării, întreprin
deri, instituții și la sate s-a făcut în 
această perioadă o temeinică popu
larizare a competiției.

O atenție deosebită se acordă pre
gătirii și amenajării bazelor spor
tive pe care vor avea loc întrecerile. 
Astfel, în schelele petroliere Moroni, 
Băicoi și Boldești, la rafinăriile din 
Ploiești și Teleajen, precum și în nu
meroase sate din regiune, pe tere
nurile sportive sînt în curs de ame-

najare piste de atletism, terenuri 
de volei și de baschet etc. De ase
menea, în școlile elementare și teh
nice din orașele Tîrgoviște, Cîmpina, 
Buzău se desfășoară în prezent o 
activitate intensă de transformare a 
curților în mici complexe sportive și 
de îmbunătățire a bazelor sportive 
existente. Asemenea lucrări sc exe
cută și în cadrul școlilor din satele 
regiunii.

Ciclism Cupa FoRoCCea de-a Il-a etapă a „Cupei federației romîne de ciclism“ s-a disputat sîmbătă pe traseul București- Drăgănești-București (100 km). Victoria a revenit la sprint lui Gh. Șer- ban Rădulescu (Olimpia București) în 2 h 35’ 19”. In același timp cu învingătorul au sosit în ordine A. Șe- laru (Dinamo), S. Ariton (Voința), I. Cosma (Dinamo), G. Moiceanu (Dinamo), C. Dumitrescu (Olimpia București), C. Moiceanu (Olimpia București) și I. Ardeleanu (Steaua).Astăzi se desfășoară ultima etapă: București-Ploiești-București (130 km), cu sosirea în jurul orei 12,45 pe velodromul Dinamo.

Azi la fotbal

Etapa a 17-a a campionatului cate
goriei A de lotbal programează as
tăzi în Capitală, pe stadlomil „23.Au
gust”, două întîlniri : Dinamo Bucu
rești — U.T. Arad (ora 14,45) șl Pro
gresul — Dlnatho Bacău (ora 16,30). 
Repriza a doua a meciului Progre
sul — Dinanîo Bacău va fi transmisă 
de stațiile noastre de radio, în ju
rul orei 17,30, pe programul I.

In țară au loc următoarele întll- 
nlri : Steagul Roșu Brașov — Rapid 
București ; Petrolul Ploiești — Știin
ța Cluj ; Jiul Petroșenl — Steaua ; 
Metalul Tîrgoviște — Dinamo Pi
tești ; Știința Timișoara — Minerul 
Lupeni.

Campionatele internaționale de gimnastica 
Romîne

Reprezentanta noastră Emilia Lifă s-a 
dovedit cea mai bună în proba de să
rituri. In celelalte probe feminine gim
nastele sovietice Tamara Ivanova și 
Ludmila Petuhova au impresionat prin 
grafia și precizia exercif iilor.

Astăzi dimineafă de la ora 11 șl 
după-amiază cu începere de la ora 
17 se desfășoară concursul pe aparate 
(bărbafi și femei).

ale R. P.
în sala sporturilor de la Floreasca 

au continuat sîmbătă campionatele in
ternationale de gimnastică ale R. P. 
Romîne. în programul întrecerilor au 
figurat exercițiile liber alese. Din nou 
gimnaștii sovietici au dovedit o înaltă 
măiestrie obfihînd cele mai mari note, 
în concursul; masculin o evolufie deo
sebită a avut Valeri Kerdemelidi 
(U.R.S.S.) în probele de paralele și cal.

In cîteva rânduri
La Varșovia au început meciurile ce

lei de-a doua grupe semifinale a „Cupei 
campionilor europeni” la Volei masculin. 
Primele două întîlniri s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : Ț.S.K.A. Moscova — 
Academik Sofia 3—1; A.Z.S. Varșovia — 
Iugoslavia Belgrad 3--0.

*

Astăzi, cu începere de la ora 17, tn 
aula Bibliotecii Centrale Universitare 
din Capitală se vor desfășura partidele 
primei runde a turneului international

de șah al R.P. Romîne. Actuala ediție 
reunește o serie de șahiști valoroși ca 
marele maestru sovietic Ratmir Holmov, 
K. Honfi (R.P. Ungară), L. Popov (R.P. 
Bulgaria), Drimmer (R.P. Romînă), Thor- 
bergsson (Islanda) și alții.

★
Ieri s-a desfășurat în Capitală 

rea de fotbal dintre echipele 
Obor și Farul Constanța contînd 
seria a Il-a a campionatului cat.
baliștll bucureșteni au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0). (Agerpres)

întîlni- 
Dinamo 
pentru 

B. Fot-

Ziaristul vest-german J. A. El
ten, care a făcut nu de mult o vi
zită în Federația Rhodesia — 
Nyassaland, publică un ciclu de re
portaje în ziarul „SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG". Reproducem extrase 
din aceste reportaje.

■k
„După Katanga, cu care se mărgi

nește, Rhodesia de nord este una din 
țările cele mai bogate ale continen
tului african, și la fel ca și în Katanga, 
principala ei bogăfie este cuprul. 
Tocmai de aceea în lupta sa pentru 
independentă, forfele patriotice au 
drept dușmani puternicele corporații 
internationale care sfăpînesc minele 
de cupru și care exercită o influentă 
destul de puternică asupra guvernu
lui britanic. Ele sînt „British South 
Africa Company", „Anglo-American 
Corporation“, „Rhodesian Selection 
Trust".

în Rhodesia, istoria trusturilor și 
corporafiilor a început din clipa cînd 
fiul de preot și vicleanul cuceritor 
Cecil Rhodes a cumpărat, în deceniul 
al 9-lea al secolului trecut, de la regii 
Africii centrale, pe un pref de nimic, 
dreptul de exploatare a bogățiilor 
naturale ale Rhodesiei de nord și de 
sud. Rhodes a guvernat aceste teri
torii ca stăpîn autocrat și țările au 
primit chiar numele Iul.

Influenta albilor s-a manifestat 
deosebit de puternic în Rhodesia de 
sud. 50 la sută din pămîntul cultiva- 
bil a fost acaparat de coloniștii albi, 
în deceniul al 3-lea, Rhodesia de 
sud a primit din partea Londrei sta
tutul de autoguvernare (este vorba 
de un drept acordat numai albilor 
— N.R.). Rhodesia de nord a rămas 
protectorat britanic. în acele timpuri 
aceasta n-a creat nici un fel de difi
cultăți albilor.

Situafia s-a schimbat însă în 1925 
cînd industria minieră a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Ea a căpătat o 
amploare deosebit de mare după cel 
de-al doilea război mondial. Cererea 
fantastică de cupru între anii 1945— 
1953 a făcut ca profiturilo obfinute 
în Rhodesia do nord să crească de 
10 ori.

Noul centru Industrial din nord 
(adică monopolurile străine care sfă
pînesc și exploatează minele din 
Rhodesia de nord — N.R.) s-a stră
duit să se apere de atacurile mișcării

africane | 
apărut ideea unei 
Rhodesia de nord 
de sud „albă“, unde 230.000 de co- 
loni-europeni fineau ferm în mîinile 
lor un fel de fortăreafă pe confinen- 
tul_ negru cuprins de tulburare.

în 1953, această idee a fost tra
dusă în viafă, A fost constituită Fe- 
derafia Rhodesia-Nyassaland. Africanii 
din Rhodesia de nord și Nyassaland 
au văzut însă în această federafie un 
serios obstacol pe calea spre inde
pendentă și încă o metodă de asu-

prire a populației băștinașe de către 
colonialiștii din Rhodesia de sud. 
Rezistența dîrză a africanilor a zgu
duit în permanență această federafie.

*

După înfățișarea exterioară — se 
scrie în articol — Kenneth Kaunda, 
președintele Partidului unit al inde
pendenței naționale din Rhodesia de 
nord, nu pare deloc un luptător aprig. 
Sănătatea sa este de mult zdrunci
nată de tuberculoză. Ochii, sub o 
frunte înaltă, exprimă inteligență și 
bunătate.

„Insistăm doar asupra dreptului 
nostru la autodeterminare — spune 
Kaunda. La 2,5 milioane de africani 
revin 75.000 albi"

Sir Roy Welensky, primul ministru 
al Federației și șeful Partidului unit 
federativ, partidul de guvernămînt, 
(al colonialiștilor — N.R.), străduin- 
du-se să dea o ripostă mișcării de 
eliberare a stabilit un sfrîns contact 
cu magnații financiari ai City-ului lon
donez. în Camera comunelor brita
nică, Welensky și protectorii lui se 
bucură de sprijinul a 42 de deputați 
conservatori. Ei toți au investiții per
sonale de capital în Rhodesia. Influ
ența lor se resimte șl în Camera lor
zilor. Acolo el se pot sprijini pe lor
dul Salisbury, pînă nu de mult pre
ședinte al consiliului de administra
ție al „British South Africa Com
pany“, pe lordul Robins, președintele 
aceleiași companii, și lordul Malvern, 
fost prim-ministru al Rhodesiei de 
sud. Interesele acestor oameni merg 
șl mai departe, prin Rhodesia, în Ka-

zoare vocea emofionafă a unui con
ducător african al patriofilor.

10.000 de negri sfau pe pămînf — 
spre sfînga femei, spre dreapta 
bărbafi. Fefele acoperite de sudoare 
strălucesc în soare. Cînd răsună cu
vinte deosebit de aspre, masa de 
oameni se pune în mișcare și începe 
să se legene ca marea. Strigătele pă
trunzătoare ale femeilor și notele 
joase ale glasurilor bărbătești for
mează un cor ciudat, în care se 
revarsă protestul și indignarea. în 
asemenea momente polifiștii albi re
țin cu greutate cîinii care se zbat în 
lesele lor scurte, iar soldajii blonzi 
din detașamentele de pază apucă 
mai cu putere automatele.

Sute de albi înarmafi sfau pe ca
potele autocamioanelor lor, iar mul- 
fimea neagră ii împresoară ca un inel 
de fier.
. Se pare că este suficientă o sin
gură scînfeie și așteptarea încordată 
a mulfimii se va declanșa într-o ex
plozie. Negrii au pregătit beje și pie
tre. Automatele paznicilor au încăr
cătoarele pline cu cartușe. Este sufi
cient să privești cu atenfie fefele pa
lide ale polițiștilor și devine limpede 
că el așteaptă cu nerăbdare momen
tul potrivit cînd încălcarea ordinel 
stabilite va Justifica toate acfiunile lor 
ulterioare (de represiune — N.R.). A- 
fricanii sînt însă bine organizați. 
Dacă undeva se iscă o ceartă între 
mulțime și poliție, imediat își face 
apariția un om care se îngrijește de 
ordine și îndeamnă ! „Nu vă lăsafl 
provocafi de poliție I Nu-i oferiți un 
pretext I“

Mitingul a fost convocat de liderii 
Partidului najional-democrat.

Unul după altul, la tribună urcă 
oratori cu piele neagră. Ei răspîndesc 
în mase lozinci precise și aspre: 
„Apun Zilele lumii pe care o păzesc 
polifiștii“. Vedefi în jurul vostru arme 
automate îndreptate împotriva voa
stră. Fiți pregătiți; vefi fi nevoifi să 
suferifi de pe urma gloanțelor lor".

Cinci zile mai tîrziu, guvernul Rho
desiei de sud interzice Partidul na- 
fional-democrat. Birourile partidului 
sînt sigilate, Iar autocamioanele des
tinate agitației — avînd înscrise pe 
ele lozinca „Pentru libertate" — con
fiscate. Joshua Nkomo, un om cu faja 
rotundă, unul din liderii P.N.D., a 
declarat ziariștilor : „Se poate inter
zice un partid, dar nu se poate frînge 
voinfa unui popor".

*

Președintele Partidului congresului 
din protectoratul britanic Nyassaland, 
dr. Kamuzu Hastings Banda, șl-a pro 
pus un singur fel — să smulgă Nyas
saland din Federafie. Apariția sa pe 
arena politică a activizat lupta popu
lară. Nemulțumirea maselor s-a trans
format în revoltă fățișă. Englezii l-au 
aruncat pentru 18 luni în închisoare, 
unde a stat, fără să fie judecat și 
cercetat.

Mulfi observatori denumesc Nyassa- 
landul „pămînf fără speranfe". Pe po- 
vîrnișurile abrupte ale munfilor nu 
este posibil să se obfină recolte bune. 
Această fără care are o suprafață 
egală cu cea a Germaniei occiden
tale fără Bavaria, este suprapopulată.

Doar 50 de locuitori ai Nyassalan- 
dului au studii universitare, și unica 
șosea asfaltată a fării se întinde, ca 
o panglică îngustă, de la centrul co
mercial Blanfhyre pînă la capitala 
Zomba. Singura linie de cale 
ferată duce, prin Mozambicul portu
ghez spre mare și dacă trecerea va 
fi interzisă de către guvernanții aces
tei colonii, Banda se va afla de fapt 
înfr-o capcană.

Pe Kamuzu Banda nu-l sperie însă 
aceste perspective și actuala situație 
mizeră din fără. Ultimele evenimente 
din Africa au demonstrat că mizeria, 
înapoierea șl lipsa de resurse eco
nomice nu constituie piedici, ci în- 
dîrjesc pe luptătorii pentru obfinerea 
Independentei".
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Interviul acordat de ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Romîne 

ziarului grec „Efhnos"ATENA 7 (Agerpres). — Ziarul grec „Ethnos“ a publicat la 5 aprilie interviul acordat trimisului acestui ziar la Geneva de către Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne, șeful delegației romîne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva.In interviu, se reafirmă poziția statului romîn într-o serie de probleme internaționale. Referindu-se la propunerile guvernului romîn cu privire la crearea în Balcani a unei zone denuclearizate și transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii,--------- o»o

ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne a subliniat dorința guvernului romîn de a acționa în continuare pentru traducerea în viață a a- cestor propuneri.în continuare, interviul se ocupă de relațiile dintre Romînia și Grecia, de posibilitățile de îmbunătățire a acestor relații, precum și de problemele care se află în discuția Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, reafirmîn- du-se poziția guvernului romîn în domeniul dezarmării generale și totale.

NEWSăptămînalul awcui.auGuardian“ scria recent că Dr. Lewis Don Leet, profesor de geologie la Universitatea Harvard, unul din cei mai mari seismologi din lume, consideră poziția S.U.A. la tratativele cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în problema detectării exploziilor nucleare subterane ca „precară din punct de vedere științific“. Dr. Leet a declarat că dacă s-ar cunoaște toate faptele, participanții americani și sovietici la tratative ar putea ajunge în cel mult o săptă- mînă la un acord cu privire la interzicerea experiențelor.Prof. Leet arată că Ministerul de Război „nesocotește părerea specialiștilor în seismologie“. „Poate că guvernul nu face decît să caute un pretext pentru a cere efectuarea unor inspecții în Rusia, a arătat el. Guvernul nu are însă dreptul să invoce seismologia pentru a se justifica“.Deși recentele experiențe subterane sovietice și americane au fost detectate de la distanțe de multe mii de mile, J^ew York Times“ a informat la 5 martie că noul studiu asupra problemei detectărilor — proiectul „Vela“ — „a confirmat concluziile oamenilor de știință americani în legătură cu dificultățile de detectare a experiențelor subterane secrete cu arma nucleară“.După cum arată ziarul, Leet contesta justețea concluziilor grupului de oameni de știință americani condus de dr. LIoyd și V. Berkner și ale proiectului „Vela“.Referindu-se la grupul Berkner, Leet a spus : „Ei dispuneau de date 
atît de restrînse îneît n-ar fi tre
buit să afirme nimic. Au jurat însă 
că concluziile lor sînt juste. Rușii au 
aruncat o privire asupra materia
lelor lor și au izbucnit în rîs. Pe 
cuvîntul meu că au avut dreptate ! 
Orice seismolog competent ar fi rîs”.Leet a declarat că la cercetările întreprinse de grupurile Berkner și „Vela“ n-au luat parte seismologi de profesie. „A nu solicita la înfăptuirea unui asemenea proiect concursul unor seismologi care lucrează în specialitatea lor echivalează cu 
a revizui sistemul de măsuri fără a

YORK 7 (Agerpres).—TASS, american „National te consulta cu biroul de standarde", a declarat Leet.în încheiere, „National Guardian“ arată că I.eet și-a oferit serviciile pentru înfăptuirea proiectului „Vela“, dar propunerea sa a fost respinsă.Leet a întreprins pe cont propriu două călătorii la Washington pentru a expune guvernului concepțiile sale. La agenția pentru dezarmare și control asupra armamentelor el a fost întrebat: „Dacă teoria dv. se va dovedi justă, vom avea nevoie de o inspecție mai largă sau mai restrînsă pe teritoriul Uniunii Sovietice?". Leet a răspuns: „Mai restrînsă". Atunci i s-a adus la cunoștință că dacă va fi nevoie de el va fi chemat. La Ministerul de Război a fost primit la fel.Reacția Washingtonului l-a indignat pe Leet. El a spus: „Am fost atît de naiv îneît am crezut că, indiferent în mîinile cui se află, știința este întotdeauna obiectivă. Dar în concluziile pe marginea proiectului „Vela" sînt tot atîtea găuri ca și în șvaițer. .Acum trei luni nu știam însă că aceste concluzii vor fi folosite la Geneva. Cum se poate tolera așa ceva?".

TOKIO 7 (Agerpres). — TASS. Mesajul adresat de N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., lui Ikeda, primul ministru al Japoniei, se află în centrul atenției presei japoneze. Toate ziarele centrale au publicat pe primele pagini expuneri amănunțite ale mesajului sub titluri mari ca : „Statele Unite creează obstacole în calea spre realizarea unui acord privind încetarea experiențelor nucleare. Inspecția înseamnă spionaj" („Yomiuri"). „Occidentul nu vrea un acord. Nu este nevoie de inspecție internațională" „(Mainiti"), „Uniunea Sovietică nu va lăsa fără răspuns experiențele nucleare ale Occidentului" („Asahi").In același timp, presa japoneză condamnă hotărîrea guvernului a- merican de a efectua experiențe nucleare în atmosferă.Influentul ziar „Asahi" subliniază că hotărîrea Statelor Unite de a experimenta arma nucleară ridică mai mult ca oricînd piedici în calea tratativelor de la Geneva pentru dezarmare. Ziarul „Tokio Times" scrie într-un articol redacțional că „poporului japonez i-a rămas o singură cale: desfășurarea unei mișcări a întregului popor nu numai împotriva experiențelor nucleare, ci și pentru dezarmare".
r GENEVA. La 7 aprilie la cere

rea celor doi copreședinți (repre
zentantul U.R.S.S. și- cel al S.U.A.) 
secretariatul Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a dat pu
blicității, în calitate de documente 
oficiale, apelul femeilor din 10 
țări și petiția femeilor americane 
semnată de 50.000 de femei din 
S.U.A., documente care au foșț 
înmînate copreședinților în ziua 
de 4 aprilie.în fotografie : Delegatele fe
meilor din 10 țări îndreptîndu-se 
spre sediul conferinței pentru a 
înmîna apelul.
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La un an de la zborul lui Gagarin

Oamenii sovietici
cuceritorii Cosmosului

Brazilia se pronunță 
pentru coexistența pașnică

Declarațiile președintelui Joao GoulartNEW YORK 7 (Agerpres). — La sediul O.N.U. a avut loc, la 6 aprilie, o conferință de presă a lui Joao Goulart, președintele Braziliei, care se află în Statele Unite într-o vizită oficială.Răspunzînd la întrebările corespondenților, Goulart a declarat că Brazilia se pronunță pentru coexistența pașnică a tuturor statélor. El a subliniat că guvernul său menține relațiile diplomatice cu multe state
--------------O-©O-

socialiste și va face comerț cu ele dacă acest lucru este avantajos pentru Brazilia.Președintele a spus că guvernul brazilian intenționează să efectueze o serie de reforme în țară și în primul rînd o reformă în domeniul agriculturii, unde se păstrează pînă astăzi relații feudale. El a subliniat că toate popoarele Americii Latine cer în unanimitate înfăptuirea acestor reforme.
„Nu trebuie să tolerăm mccarthysmul 

în Anglia“

Cu particularități deosebesc în mod radical 
caracteristicile lansării americane ; de 
cele ale lansărilor sovietice. Este vq ra 
de greutatea navei și de cele două 
variante de revenire pe Pămînt ■— 
aterizarea și amerizarea.

Unii specialiști din S.U.A. au căutat 
să prezinte lucrurile ca și cum ar 
exista două concepții teoretice asupra 
greutății — cea sovietică (a satelitului 
greu) și cea americană (a satelitului 
ușor). Nu trebuie să fii specialist pentru 
a înfelege că sînt necesare mijloace 
tehnice incomparabil mai pu|in perfec
ționate și rachete mai puțin puternice 
pentru a plasa pe orbită aproximativ 
o tonă și jumătate decît, să zicem, 
cinci tone.

Se înțelege că nu este vorba de 
însăși greutatea navei, ci de posibili
tățile fehnico-știin|ifice pe care le 
asigură greutatea sporită. O greutate 
mare denotă că nava este prevăzută 
cu două sisteme de bord identice și, 
prin urmare, că oferă garanții superi
oare în privinfa securității de zbor.

Este de presupus că amerizaree, 
aleasă de americani, este legată, de 
asemenea, de greutatea redusă a na
vei care nu a permis să se asigure 
înapoierea pe Pămînt prin alte metode. 
Modul de înapoiere reduce conside
rabil posibilitățile de care dispune 
capsula „Mercury" în comparație cu 
nava „Vostok“. Aceasta din urmă era 
astfel construită îneît s-ar fi putut men
ține pe orbită timp de zece zile, pe 
cînd „Mercury" și-a epuizat, după cît 
se pare, posibilitățile după ce a în
conjurat Pămînful de trei ori.

S.U.A. speră să 
Uniunea Sovietică 
chete „Saturn“.

Se crede că ea 
peste 3—4 ani. Dar putem să nu ne 
îndoim că în acest interval de timp 
tehnica sovietică a rachetelor se va 
perfecționa și mai mult, vor fi realizate 
noi modele de rachete de putere și 
precizie uriașă cu destinație universală. 
Ziarele au și informat despre racheta 
sovietică globală care poate înconjura 
Pămîntul în orice direejie 
atinge orice finfă fixată.

în conformitate cu politica 
de pace, în mesajul lui N. S. 
adresat la 20 martie lui J. 
sînt formulate căile concrete de co
laborare internațională în domeniul 
explorării pașnice a Cosmosului. Acest 
mesaj oglindește bunăvoința poporului 
sovietic care în toate acțiunile sale 
este călăuzit de ideile păcii și priete
niei, de interesele progresului științei și 
tehnicii mondiale, spre binele omenirii.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
prilejul împlinirii la 12 aprilie a unui 
an de la zborul navei cosmice sovie
tice „Vosfok 1", avînd la bord pe 
pilotul luri Gagarin, agenția TASS a 
transmis un comentariu referitor la rea
lizările U.R.S.S. și S.U.A, în domeniui 
explorării spațiului cosmic. Din acest 
comentariu extragem următoarele :

Zborul lui luri Gagarin în jurul Pă- 
mînfului cu aterizarea la punct fix a 
însemnat atît de mult, îneît și astăzi 
este greu să se prevadă toate perspec
tivele deschise de acest zbor. Proble
ma a fost rezolvată din punct de ve
dere principial : este posibil -să se 
zboare în Cosmos, omul poate lucra 
în condițiile zborului cosmic. Drumul 
spre Cosmos a fost deschis și aceasta 
au realizat-o oamenii sovietici.

Zborul cu succes al omului în 
Cosmos a constituit un rezultat firesc 
al lucrărilor de lungă durată în dome
niul studierii spațiului cosmic.

îndată după primul zbor au devenit 
și mai stringente problemele asigură
rii activității biologice în condițiile 
unui zbor de lungă durată. La 6—7 
august 1961 al doilea cosmonaut so
vietic, Gherman Titov, a înfăptuit un 
zbor cosmic de lungă durată. El a 
parcurs un drum aproximativ egal cu 
distanța de la Pămînt la Lună și îna
poi și a aterizat cu bine. Aceasla a 
fost o nouă victorie istorică a științei 
și tehnicii sovietice.

Nu înfîmplător primii sateliți artifi
ciali au fost sateliți sovietici, nu în- 
tîmplălor o rachetă sovietică a învins 
cea dinții atracția Pămîntului și s-a 
transformat într-o planetă artificială a 
sistemului solar, nu înfîmplător o ra
chetă sovietică a atins prima Luna, iar 
o alta a fotografiat fața ei opusă, nu 
înfîmplător primii cosmonauji au fost 
oameni sovietic'.

Multe din aceste performanje nu au 
fost repetate nici pînă astăzi în Occi
dent și nici un număr de lansări, nici 
un fel de sateliți cu destinație militară 
nu pot compensa această rămînere în 
urmă.

In Uniunea Sovietică a fost reali
zată racheta balistică intercontinentală. 
U.R.S.S., care urmează neabătut o po
litică de pace, a folosit această reali
zare remarcabilă în scopuri științifice.

aproape un an 
zbor al omului 
Uniunea Sovie- 
fine, pe orbită

LONDRA 7 (Agerpres). — într-un raport adresat guvernului, „Comitetul Radcliffe“, instituit anul trecut în vederea „consolidării securității“ în aparatul de stat, a recomandat o serie de măsuri îndreptate în primul rînd împotriva partidului comunist și a forțelor progresiste din țară. Primul ministru, Macmillan, relatează agenția Reuter, a declarat în Camera Comunelor că guvernul va aplica „cît mai curînd posibil" recomandările comitetului.Această ofensivă a reacțiunii împotriva forțelor progresiste a stîr- nit o puternică indignare în întreaga Anglie. Comitetul Politic al Comitetului Executiv al Partidului Comunist al Marii Britanii a dat publicității o declarație în care condamnă raportul Comitetului Radclif
fe ca fiind „o ofensivă rușinoasă în 
spiritul mccarthysmului împotriva 
tuturor funcționarilor publici cu 
vederi progresiste“. „Securitatea statului într-o țară care pretinde că are o orînduire democratică, se spune în declarație, nu se poate bază pe propuneri care subminează drepturile funcționarilor publici și ale întregului popor englez. Această securitate trebuie să se întemeieze pe încetarea războiului rece și promovarea politicii de coexistență pașnică și dezarmare“.

„Nu trebuie să tolerăm mccarthysT 
mul în Anglia și persecutarea unor 
oameni pentru că își exercită drep
tul de a-și exprima convingerile", a declarat R. Smith, secretai' general al sindicatului funcționarilor de la poștă și telegraf. „Conservatorii, a spus Richard Nunn, secretar general al sindicatului funcționarilor publici, au oferit patronilor o armă îngrozitoare. Ea le va da posibilitatea să se descotorosească cu ușurință de reprezentanții „refractari“ ai sindicatelor“.Comentînd pasajul din raportul

Comitetului Radcliffe în care se spune că „nu există nici o dovadă că comuniștii ar fi întreprins un efort deosebit pentru a exercita controlul asupra sindicatelor funcționarilor publici", ziarul „Guardian“ califică raportul drept „extrem de contradictoriu“ și recunoaște că de fapt partidul comunist, împotriva căruia este îndreptat raportul, nu reprezintă vreo „amenințare" pentru securitatea națională. Ziarul „Daily Herald“ arată' că una din consecințele acestui raport poate să fie „izbucnirea“ spionomaniei și avertizează împotriva pericolului unei „vî- nători de vrăjitoare".
------  ------O® O------

Proteste în Libia împotriva 
deținerii lui A. Gizenga 

în închisoare

seu
referendum în Franța

MOSCOVA. La 6 aprilie, Ia Teatrul Mare din Moscova a avut loc o seară festivă consacrată împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui revoluționar democrat și scriitor rus, A. I. Herzen.Adunarea a fost deschisă de scriitorul Leonid Sobolev. Despre viața, activitatea și ideile sociale ale lui A. I. Herzen, au vorbit istoricul M. Necikina, criticul literar I. Anisimov, filozoful B. Kedrov și poetul M. Rîl- ski.

ajungă din urmă 
cu ajutorul noii ra-

va fi pusă la punct

TRIPOLI 7 (Agerpres). — Presa din Libia protestează împotriva abuzului fără precedent pe care reac- țiunea congoleză, îndemnată de colonialiști, îl săvîrșește împotriva lui. Antoine Gizenga. Ziarul „TRABLUS AL-GHARB" subliniază că gardienii închisorii unde se află Antoine Gizenga și-au propus să-l extermine prin otrăvire lentă pe acest luptător pentru libertatea și independența poporului congolez.Ziarul „JOURNALE DI TRIPOLI" scrie că credinciosul urmaș al lui Patrice Lumumba continuă; să fie deținut în închisoare, prin violarea tuturor legilor existente în Congo. 
Circulă zvonuri, scrie ziarul, că Mo
butu întocmește o declarație cu pri
vire Ia moartea lui Gizenga „din 
motive necunoscute".

„Stîrnește nedumerire, subliniază „JOURNALE DI TRIPOLI", tăcerea pe 
care o păstrează comandamentul 
trupelor O.N.U., căruia Gizenga l-a 
solicitat apărarea".

și poate

A fost nevoie de 
pentru ca după primul 
în Cosmos, realizat de 
tică, să 
o navă 
bord 
Glenn, 
eà însăși un interes științific destul de 
mare, dar trebuie subliniat că două

se plaseze, în 
cosmică americană avîndu-l la 
pe locotenenf-colonel John 
Această lansare prezintă prin

sovietică 
Hrușciov 
Kennedy

Evoluția satelitului „cosmos -2“MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS : Satelitul „Cosmos-2", plasat pe orbită la 6 aprilie, își continuă zborul.în comunicatul cu privire la zborul satelitului se spune :După cum s-a mai anunțat, scopul

La 8 aprilie circa 27 de milioane de alegători francezi sînt chemați în fața urnelor. în întreaga țară va a- vea loc un referendum la care se pune problema aprobării acordurilor încheiate la Evian, problemă de care a fost legată și aceea a lărgirii împuternicirilor președintelui Republicii,. ..Qamp.qnia electorală s-a îrigheiăt vineri seară prin discursul generalului De Gaùlle. Partidele și-au anunțat poziția și a- cum doar afișele electorale de pe străzi mai amintesc că mîine Franța trăiește un moment important.Cu două zile înainte de referendum, guvernul a adoptat primele decrete privind punerea în aplicare a acordurilor de la Evian. Este vorba de decretul asupra responsabilităților pentru menținerea ordinei în Algeria și de decretul cu privire la instalarea comisiilor mixte franco-al- geriene însărcinate cu controlul încetării focului. Azi dimineață a avut loc instalarea în completul său a organului executiv provizoriu algerian, care va funcționa pînă la autodeterminare, pentru pregătirea scrutinului, girarea afacerilor publice și conducerea administrației serviciilor civile ale Algeriei. Conform acordurilor de la Evian, organul executiv provizoriu este pus sub președinția unui algerian (Abderrahman Fares) avînd ca vicepreședinte un francez. Dintre ceilalți zece membri ai săi, cinci sînt delegați ai F.L.N., trei sînt musulmani „neangajați" și doi sînt francezi. Guvernul francez, prin înaltul său comisar, își va păstra pînă la autodeterminare puterile, mai ales în materie de politică externă, apărare șl securitate a teritoriului.Dacă la referendum s-ar fi cerut poporului francez să spună „da" sau „nu" acordurilor privind Algeria, covîrșitoarea majoritate a francezilor ar fi răspuns, fără nici un fel de reținere „da". Dar se pune și problema lărgirii împuternicirilor președintelui republicii. „Ce înseamnă puterile cerute pentru aplicarea a- cordurilor de la Evian ? — a scris în legătură cu aceasta ziarul «L'Au- rore». Despre ce puteri este vorba ? Președintele Republicii le deține în prezent aproape pe toate. Să i se

ce ?poli-dea încă alte puteri? Pentru Trebuie să înțelegem oare că tica dusă de Elysée (reședința președintelui Republicii — n.r.) cere nu numai o aprobare, dar și un mandat în alb ?".Iată de ce, în preajma referendumului partidele politice și-au precizat poziția în această privință. Primul partid care s-a pronunțat a fost Partidul Comunist Francez. Comitetul său Central a cerut poporului să răspundă „da“ la referendum
Corespondența 

telefonică din Paris

și a dat acestui răspuns un sens foarte precis. Esențialul, au explicat comuniștii în cursul campaniei electorale, este pacea în Algeria. Acordurile de la Evian constituie o victorie comună a popoarelor algerian și francez. în ce-1 privește, partidul comunist a preconizat, încă din noiembrie 1954, adică din clipa izbucnirii războiului din Algeria, recunoașterea aspirațiilor naționale ale poporului algerian și tratative cu reprezentanții săi calificați. Partidul comunist răspunde „da" propriei sale politici care a triumfat. Totodată, partidul a subliniat că acordul cu privire la încetarea focului nu înseamnă încă pacea. Pentru cîștigarea ei va trebui zdrobită organizația fascistă O. A. S„ care în aceste zile face să curgă atîta sînge în Algeria și Franța.Este caracteristic că cea mai mare parte a partidelor politice din Franța au cerut să se răspundă „da" la referendum, făcînd însă rezerve cu privire la alte aspecte ale politicii guvernului. Partidul socialist, partidul radical și chiar partidul catolic (M.R.P.), care au miniștri în guvern, au făcut declarații în acest sens. Numai pentru că va zervă.Partidul socialist unificat a cerut membrilor săi să se abțină, adop- I

.......țpf« mnean- tînd astfel o poziție lipsită de ola- rftate și de eficacitate.Singurii care au cerut să se voteze „nu“ sînt partizanii camuflați sau necamuflafi ai bandiților din O.A.S. Este vorba de grupările Iul Soustelle, Bidault, Poujade etc. precum și de o parte a federațiilor provinciale ale partidului de dreapta zis al „independenților“. Un „da" masiv la referendum va însemna așa dar o condamnare implicită a fascismului și ultracolonialismului, o izolare a adepților săi.După cum a arătat P. C. Francez, aceasta va fi o dovadă în plus că poporul francez este hotărît să continue lupta pentru respectarea acordurilor de la Evian și promovarea politicii de prietenie și colaborare cu poporul algerian.
HENRI VELAY

CARACAS. Partidul Comunist din Venezuela a dat publicității o declarație în care se subliniază că în urma recentei devalorizări a monedei, criza economică din țară s-a agravat simțitor. într-un interval scurt de timp, prețurile de gros au crescut- cu 100 la sută, iar numeroase mărfuri au dispărut cu totul din comerț.
PHENIAN. Intre 5 și 7 aprilie la Phenian a avut loc cea de-a 10-a Sesiune a Adunării Populare Su- ' preme a R. P. D. Coreene. Sesiunea a discutat și a aprobat raportul pri- - vind executarea bugetului de stat pe 1961 și a adoptat legea bugetului de stat pe anul 1962.
VIENA. In seara zilei de 5 aprilie dr. Victor Dimitriu, ministrul R. P. Romîne la Viena, a oferit în saloanele legației un cocteil la care

im ir ie § ir♦au participat reprezentanți al Ministerului de Externe al Austriei, al presei austriece șl străine. Cu prilejul acestei întîlniri, care s-a dés- fășurat într-o atmosferă cordială, au fost prezentate două filme documentare romîneștl.
TEL-AVIV. în Izrael se înregistrează noi creșteri ale prețurilor. S-a anunțat majorarea prețurilor la articole sanitare cu 20 la sută, la diferite mărfuri de uz casnic cu pîhă la 30 la sută, la chibrituri cu 33 Ta sută', la unele produse agricole cu 200—300 la sută. în Parlament se examinează un proiect de lege care prevede o nouă sporire a chiriei aproximativ 90 la sută.Ședința Consiliuluide Securitate

cu
NEW YORK. La ședința din după- amiaza zilei de 6 aprilie a Consiliu- .. lui, de Securitate au luat cuvîntul reprezentanții Ghanei, S.U.A. și U.R.S.S.Reprezentantul spvietic a criticat proiectul de rezoluție americano-en- glez.

In acest proiect de rezoluție se face încercarea de a arunca vina pentru evenimentele din 16 și 17 martie în măsură egală asupra agresorului — Izraelul — și asupra .victimei agresiunii — Siria — deși se recunoaște că Izraelul a săvîrșit un atac, violînd grosolan hotărîrile O.N.U.Consiliul de Securitate își va continua lucrările luni 9 aprilie.
TUNIS. Agenția Algérie Presse Service relatează că președintele Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, Ben Khedda, a fost invitat de președinții Modibo Keita, Kwame Nkrumah și Seku Ture să Viziteze Republica Mali, Republica Ghana și Republica Guineea.
ROMA. La 7 aprilie președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, A. Fanfani, s-a întîlnit la Cadenabbia (Italia de nord) cu cancelarul R. F. Germane, Adenauer. După părerea unanimă a observatorilor, această întîlnire este legată de planurile de „integrare" a Europei occidentale și de divergențele între țările membre ale pieței comune în legătură cu această problemă.

o»o-----

-o© o
Fasciștii O.Ä.S. „întîmpina" referendum-ul

Câteva regiuni ale IrianuSui de vest 
au trecut sul® controlul gsartsMuaior

® încercuirea orașului Sorong © în insula Waigeo 
trupele coloniale olandeze pierd teren

principal al lansării sateliților din seria „Cosmos" este explorarea succesivă și multilaterală a spațiului cosmic și a păturilor superioare ale atmosferei. Informațiile transmise 
pe Pămînt cu ajutorul sistemului 
radiotelemetric cu mai multe cana
le arată că aparatajul științific in
stalat la bordul satelitului funcțio
nează pe deplin satisfăcător.în cursul zilei de 7 aprilie au continuat măsurările de traiectorie. Potrivit datelor obținute perioada de revoluție a satelitului este de 102,25 minute, iar perigeul și apogeul său în raport cu suprafața Pămîntului sînt respectiv de 211,6 km și 1545,6 km.

Emițătorul radio „Maiak-2" insta
lat pe bordul satelitului „Cosmos-2" 
funcționează neîntrerupt pe frecven
țele de unde de 20,005 și 90,0225 
Mhz. Semnalele sale sînt recepțio
nate cu succes de rețeaua de stații 
speciale de recepție în Uniunea So
vietică și de alte stații de recepție 
din întreaga lume, în scopul cerce
tării ionosferei și al studierii condi
țiilor de propagare a undelor radio 
pe traseul Cosmos-Pămînt.Emițătorul radio instalat în același scop pe bordul satelitului „Cosmos-1", plasat pe orbită la 16 martie a. c., continuă de asemenea s' funcționeze.Caracterul semnalelor acestor ra- dioemițători este diferit. Pe satelitul „Cosmos-1" durata de emisie a semnalului este de aproximativ 4 secunde și durata pauzei — de 0,5 secunde, iar pc satelitul „Cosmos-2" durata semnalelor și a pauzelor este respectiv de 2 și 0,5 secunde.La centrul de coordonare și calcul continuă să sosească date cu privire la observațiile efectuate în întreaga lume asupra zborului sateliților „Cosmos-1" și „Cosmos-2" și a recepției semnalelor transmise de emițătoarele de pe bord.

Zeci de morți și

partidul gaullist (Uniunea Noua Republică) a declarat spune „da“ fără nici o re-

ALGER 7 (Agerpres). — Activitatea criminală a elementelor fasciste din O.A.S. împotriva populației arabe din Algeria se intensifică. După cum relatează corespondentul din Alger al agenției France Presse, ziua de vineri și noaptea de vineri spre sîmbătă au fost deosebit de sîngeroase în Algeria. Potrivit unui bilanț preliminar al agenției France 
Presse, în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă numărul atentatelor 
săvîrșite de bandele fasciste din 
O.A.S. se ridică la 41, în urma că
rora și-au găsit moartea peste 40 de 
persoane, iar alte 24 au foșt grav 
rănite. Majoritatea victimelor sînt din rîndul populației musulmane.„Locuitorii străzilor Michelet și Isly din Alger, relatează corespondentul agenției France Pressé, precum și pietonii care circulau pe aceste străzi au fost vineri martorii asasinării de către „echipe" O.A.S. a peste 20 de persoane „vinovate“ numai de faptul că treceau pe I stradă.I

răniți in Algeria„In afară de urletul continuu al sirenelor ambulanțelor, care din zori, și pîhă în noapte aleargă p'e străzile Algerului și ale celorlalte orașe algeriene, pentru a strînge cadavrele, la Alger a devenit un lucru obișnuit să vezi la tot pasul cadavre înfiorător de mutilate, care zac în bălți de sînge, pe trotuarele încălzite de soare“.
★LYON 7 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că poliția din Lyon a descoperit într-o suburbie a acestui oraș un important depozit de muniții și arme apartinînd O.A.S.Rezultatele preliminare ale anchetei întreprinse de poliție arată că o bună parte din muniții și armament sînt de fabricație franceză recentă, aflîndu-se chiar în ambalajul lor inițial. Se crede că, folosind complicitatea unor elemente ultracolo- nialistc din armata franceză, O.A.S. a furat acest armament dintr-un depozit militar.

DJAKARTA 7 (Agerpres).— în Irianul 
de vest, ocupat în continuare ilegal de 
Olanda, a luat amploare lupta de 
partizani. Detașamentele de partizani 
— alcătuite din locuitori ai acestui 
teritoriu — luptă împotriva dominației 
coloniale olandeze și pentru transfe
rarea către Indone
zia a administrației 
Irianului de vest.

Agenția Antara a- 
nunța la 6 aprilie că 
partizanii au ocu
pat trei puncte im
portante pe coasta 
Irianului de vest și 
continuă ofensiva. 
Totodată, potrivit 
relatărilor agenției 
menționate, parti
zanii au încercuit în 
mod practic orașul 
Sorong. Mai mulți 
soldați olandezi au 
fost 
în 
cu 
de

insula Gag, situată în nordul coastei 
Irianului de vest.

După cum anunjă postul de radio 
Djakarta, insula Waigeo se află de fapt 
în mîinile partizanilor, care și-au con
solidat pozițiile și inițiază atacuri îm
potriva trupelor coloniale olandeze.

Un nou pas în pregătirea călătoriilor interplanetare

luafi prizonieri 
cursul luptelor 

detașamentele 
partizani din

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Plaț« „SctnteU*. Tei, 17.60.10, 17.60.80. Abonamentele se fac la oficiile postalo, factorii poștali si dlfuzorii voluntari din Întreprinderi st instituții Tiparul •

ROMA 7 (Agerpres). — TAS, transmite: Toate ziarele italiene informează cititorii despre lansarea satelitului „Cosmos-2".Dînd date despre acest satelit, ziarul „MESSAGGERO“ scrie: „Nu este exclus ca ultimele experiențe să fi fost efectuate cu nave care cîn- tăresc mai mult“ decît navele folosite în zborurile lui Gagarin și Titov, ;,în conformitate cu înfăptuirea programului lansării în Cosmos a unei cabine cu doi sau mai mulți cosmonauți“.LONDRA 7 (Agerpres). —TASS: comentariile ziarelor engleze apreciază acest eveniment drept 
nou pas în pregătirile în vede- 
unor călătorii interplanetare ale 

omului.Ziarul „Birmingham Post“, atră- 
gînd atenția asupra distanței con
siderabile dintre satelit și Pămînt, 
arată că satelitul va putea să ofere 
date importante privind radiațiile 
cosmice, date care vor sluji „înfăp
tuirii zborului omului în direcția Lu- 
nci .

'■r Casa Scînteit

awcui.au

