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TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 
Zilele acestea, muncitorii, tehnicie

nii și inginerii uzinei de mașini-unelte 
din Arad au sărbătorit un eveniment 
important: realizarea celui de-al
10.000-!ea strung. E un succes care în
deamnă colectivul uzinei spre realiza
rea de mașini-unelte mereu mai bune 
și cu caracteristici tehnico-economice 
superioare. De la intrarea în funcțiune 
această uzină a adus o contribuție im
portantă la înzestrarea întreprinderilor 
metalurgice din țara 
șini-unelte de înaltă 
strungul S 1, S 2 și

modernizat S 3-M pe care îl fabrică 
în prezent, colectivul uzinei a obținut 
realizări tot mai însemnate. Strungul 
modernizat S 3-M este prevăzut cu un 
dispozitiv de copiat hidraulic, are o 
viteză de lucru cu 300 fure pe minut 
mai mare decît strungul S 3. Centra
lizarea comenzilor și mecanizarea de
plasării principalului dispozitiv de aș- 
chiere asigură acestui strung o 
productivitate înaltă.

Producția de strunguri, ce se rea
lizează în prezent aici, este de 8 ori 
mai mare decît în 1949 — primul an 
de fabricație.

noastră cu ma- 
tehnicitate. De la 
pînă la strungul

în execuția obiectivelor industria
le și a locuințelor, materialele noi 
de construcție au o utilizare tot mai 
largă, dovedindu-și în mod practic 
eficacitatea lor economică. Și nu e 
vorba numai de a înlocui materiale 
deficitare sau scumpe, ci și de a asi
gura trăinicia, aspectul plăcut și 
confortul construcțiilor la care a- 
ceste materiale noi sînt folosite.

Urmînd indicațiile partidului, pro- 
iectanții și constructorii acordă o 

■ atenție sporită folosirii pe scară 
mai largă a prefabricatelor. Anul 
trecut, bunăoară, volumul prefabri
catelor din beton armat s-a du
blat față 
serie de 
industriale 
întregime 
tele s-au 
mult mai 
cuți, fîșii 
tuburi pentru conducte etc. în acest 
an se experimentează introducerea 
unui tip de elemente prefabricate 
pentru planșee din materiale cera
mice. Asamblarea acestor elemente 
se face pe șantiere, iar la ridicarea 
lor se pot folosi macaralele mici 
care stau la îndemîna tuturor în
treprinderilor de construcții. Pe 
multe șantiere se folosesc cu bune 
rezultate elementele de beton ar
mat precomprimat care permit 
realizarea unor importante econo
mii față de folosirea betonului ar
mat obișnuit.

în atenția ministerului nostru stă 
în prezent grija pentru economisi
rea materialelor principale de con
strucție — ciment, cherestea, îndeo
sebi prin înlocuirea lor cu alte ma
teriale cu caracteristici tehnice su
perioare. De cîțiva ani, pe șantierele 
din Capitală, Brașov, Cluj și din 
multe alte locuri s-a trecut la fo
losirea cofrajelor de inventar. A- 
ceste cofraje smt confecționate din 
placaj bachelitizat, plăci fibrolem- 
noase sau alte materiale. Spre deo
sebire de cele obișnuite, cofrajele 
de inventar pot fi folosite de mai 
multe ori, ajungîndu-se pe unele 
șantiere la 25—30 de ori. în acest 
fel, consumul de cherestea scade 
simțitor.

în mai mare măsură se utilizează 
pe șantiere betoanele ușoare, atît 
cele cu fibre vegetale, (puzderia, ru
megușul, cojile de orez etc.), cît 
și cele la care în locul pietri
șului se folosește granulitul ușor, 
obținut prin arderea argilei. Aceste 
betoane înlocuiesc cu succes unele 
materiale de izolație care sînt mai 
scumpe sau mai greu de procurat. 
Pornindu-se de la rezultatele bune 
obținute în această privință, la Lu
duș s-a construit o linie tehnologică 
de fabricare a plăcilor din fibrobe- 
ton.

în construcția de locuințe au în
ceput să-și facă tot mai mult loc 
materialele ușoare de zidărie, îndeo
sebi cărămizile eficiente cu goluri. 
Acestea au, pe lîngă o rezistență 
egală cu cea a cărămizilor normale, 
o izolație termică mai bună, fiind 
și mult mai ușoare. Folosirea lor 
duce la economii de sute de lei pe 
fiecare apartament. Va trebui ca 
producția acestor materiale să se 
facă într-un ritm susținut pentru

de cel din 1959. O 
locuințe și construcții 
au fost executate în 

din prefabricate ; la al- 
folosit, într-o cantitate 
mare, față de anii tre- 
pentru planșee, stîlpi,

FABRJCĂ
DE PÎÎNE

LÀ BORȘA

ca folosirea lor să poată fi extinsă 
pe cît mai multe șantiere.

într-o serie de regiuni s-a trecut 
la folosirea unor materiale ușoare 
mai ieftine și în același timp re
zistente, provenite din resurse lo
cale. La Brașov, Ploiești și în alte 
orașe, la turnarea pereților în co- 
fraje de inventar se utilizează scoria 
bazaltică, iar la Petroșeni — steri
lul din Valea Jiului. Pe aproape 
toate șantierele se extinde 
rea parchetului lamelar din 
care, pe lîngă faptul că dă 
pect mai frumos camerelor 
cuit, este și mai durabil.

în ultimii ani pe șantiere 
tins folosirea materialelor din mase 
plastice, obținîndu-se îmbunătățiri 
substanțiale în confortul și aspec
tul noilor locuințe. Covoarele din 
policlorură de vinii pe suport tex
til, care înlocuiesc pardoselile (fo
losite la construcțiile din Mamaia, 
la locuințele din regiunile Banat, 
Galați și altele) dau un aspect plă
cut interioarelor și asigură o izo
lare fonică mult mai bună. De ade
menea, tapetele semilavabile apli
cate în interiorul locuințelor din 
București, Brașov și alte orașe pot 
fi întreținute mult mai ușor. Pe 
multe șantiere se folosesc zugrăveli 
din vopsele cu adaus de acetat de 
polivinil, care asigură o finisare 
mult mai rezistentă. La Craiova pe 
pereții băilor și bucătăriilor s-au 
aplicat, cu bune rezultate, placajele 
din plăci de azbociment finisate cu 
vopsele din rășini sintetice.

Folosirea pe scară largă a mate
rialelor noi, eficiente, a avut urmări 
pozitive. S-a redus durata de exe
cuție, îndeosebi a lucrărilor de in
stalații și finisaje, s-au ridicat con
strucții mai trainice, mai frumoase, 
a scăzut costul lor. La hale industria
le, de pildă, costul pe metru pătrat 
a fost în 1961 cu peste 200 lei mai 
redus decît în 1959. Pe multe șan
tiere s-au obținut reduceri ale cos
tului pe apartament.

în 
riale de construcții, îndeosebi la fi
nisarea blocurilor de locuințe, Di
recția generală de construcții-mon- 
taj din Ministerul Industriei Con
strucțiilor a organizat, în cadrul 
trustului nr. 1 București, o secție 
de studii și cercetări. Astfel de sec
ții sînt în curs de organizare și în 
alte unități de execuție mai impor
tante. în cadrul acestora se vor 
studia, în condiții de laborator, și 
apoi se vor aplica în mod experi
mental pe șantiere, diferite mate
riale noi. Pe baza rezultatelor obți
nute se va trece la generalizarea 
folosirii lor pe șantiere.

Cu toate progresele obținute în 
utilizarea materialelor noi, există 
încă largi posibilități. Atît ministe
rul nostru cît și alte instituții care 
se ocupă de această problemă pot 
face încă mult pentru ca tot ce e 
nou în domeniul materialelor 
construcție să fie extins larg și cît 
mai operativ.

Este știut că un grad ridicat de 
folosire a materialelor noi trebuie 
prevăzut încă de la proiectare. Au 
fost cazuri cînd unii beneficiari și 
proiectanți, pentru a nu „avea bă
taie de cap" cu promovarea unor 
soluții de construcție mai modeme, 
au mers pe linia utilizării betonu
lui monolit, deși se puteau folosi 
în mod avantajos prefabricatele.

Constructorii sînt dornici să fo
losească cît mai mult materialele 
noi. Dar, de multe ori, ei nu pot

Ing. A. TACORÏAN
Director în Ministerul Industriei 

Construcțiilor
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CONSTANȚA 
„Scînteii“). — 
Constanța a început 
cest an construirea 
noi localuri pentru 
Construcția școlii 
ani cu 8 săli de

(coresp.
In orașul 

în a- 
unor 
școli, 
de 8 
clasă,

MUREȘ (coresp. 
„Scînteii“). — Colectivul 
Teatrului de stat din Tg. 
Mureș a prezentat recent 
premiera spectacolului cu 
piesa „D'ale Carnavalului“

mazarea. Președintele gospodăriei, Ion Moraru, și șeful brigăzii de tractoare, N. Caraman, controlează 
calitatea semănatului. (Foto . Agerpres)

La semănatul liecărei culturi trebuie să se asigure densitatea optimă la hectar, respectarea cu 
strictețe a tuturor condițiilor pentru încolțirea semințelor și buna dezvoltare a plantelor. în fotografie : La 
G.A.C. „I. L. Caragiale" din satul Silistraru, raionul Brăila, mecanizatorii de la S.M.T. Traian-sat seamănă

scoduI extinderii noilor mate-

de

laborator etc. s-a ridicat 
la „roșu“ ; la școala 
medie nr 2, Constanța se 
vor mai construi încă 6 
săli de clasă. La Mangalia 
se construiește, de aseme
nea, o școală.

de I. L. Caragiale. Rolurile 
principale sînt interpretate 
de către actorii Tanai 
Bella, Lohinszki Lorand, 
Mende Gabi, Toth Tamas.

BAIA MARE (co- 
resp. „Scînteii"). —< 
Zilele trecute & fost 
dată în exploatare 
la Borșa, raionul Vi- 
șeu, o nouă fabrică 
de pîine. In ultimii 
ani au fost construi
te fabrici noi de pîi
ne la Baia Mare/ 
Satu Maro și în alte 
orașe și centre mun
citorești din regim 
nea Maramureș.

La noua fabrică de plăci
La marginea orașului Tg. Jiu cons

tructorii au ridicat în anii din urmă 
un modern complex pentru indus
trializarea lemnului. Aici au fost 
date în funcțiune pînă acum patru 
fabrici : de placaj, mobilă curbată, 
parchete și cherestea. în prezent 
este în curs de construcție și o fa
brică de plăci aglomerate. Lucră
rile de construcții-montaj 
ti.er sînt 
necesare 
au sosit, 
de-acum

La multe din utilajele montate, ca: 
morile cu ciocane, uscătoarele rota-

pe șan- 
avansate. Toate utilajele 

procesului de producție 
90 la sută din ele fiind 
montate.

aglomerate din Tg. Jiu 
live etc. au început probele de ro- 
daj.

Noua fabrică va avea o capaci
tate de producție de 18.000 tone 
plăci pe an. Ea va folosi deșeuri 
care pînă acum erau întrebuințate 
drept combustibil.'

Fabrica P.A.L. va 
matizată. De la un 
de comandă, prin 
tice și acustice, se 
praveghea întregul
existînd totodată posibilitatea ca 
de aici să se regleze și diferiți pa
rametri ai procesului de fabricație.

fi complet auto- 
pupitru central 

semnalizări op- . 
va dirija și su- 
flux tehnologic.

fS®

IAȘI. Unul din numeroasele blocuri 
noi construiie în cartierul „23 Au
gust", (Foto : Gh. Vințilă)

(Continuare în pag. IlI-a)

In ultimele zile, și pe ogoarele re
giunii Galați au început lucrările a- 
gricole de primăvară. Colectiviștii 
și mecanizatorii din S.M.T.-uri și 
gospodăriile agricole de stat se stră
duiesc să facă la timp pregătirea te
renului și semănatul celor peste 
434.000 ha cu mazăre, orz, ovăz, po
rumb etc., folosind în acest scop fie
care zi și fiecare oră bună de lucru 
în cîmp.

Colectiviștii din raioanele Făurei, 
Galați și Tecuci au însămînțat mari 
suprafețe cu culturi din prima epocă. 
Ei n-au așteptat să se zvînte întrea
ga suprafață de teren, ci au început 
lucrul pe terenurile mai ridicate, de 
unde apa s-a scurs mai repede. In 
cîteva zile, colectiviștii din raionul 
Făurei au însămînțat 3.320 ha. cu 
mazăre, orz și ovăz și au arat o su
prafață de 2.260 ha teren. Un număr 
de 13 gospodării colective, printre 
care cele din comunele Vișani, Ianca, 
Mohreanu, au terminat de semănat 
mazărea. Membrii gospodăriilor co
lective „Hristo Botev“ din comuna 
Jugureanu și „7 Noiembrie“ din co
muna Șutești au însămînțat și floa
rea-soarelui, terminînd astfel semă
natul culturilor din prima epocă.

Rezultate bune au obținut și gos
podăriile colective din raioanele Bu
jor și Galați. Pînă la această dată, 
gospodăriile colective din regiune au 
însămînțat aproape 11.000 ha cu ma
zăre, orz și ovăz și au făcut arături 
pentru însămînțări pe 10.700 ha.

O atenție deosebită se acordă tot
odată pregătirii terenurilor destinate 
culturii porumbului.

Succesele obținute pînă acum la 
semănat se datoresc faptului că sfa
turile populare și consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective, 
îndrumate de organele și organiza
țiile de partid, au luat din vreme 
măsuri pentru organizarea brigăzi
lor de cîmp, asigurarea semințelor, 
stabilirea tarlalelor pentru fiecare 
cultură. In raioanele Focșani și 
Tecuci au mai fost repartizate încă 
un număr de 134 tractoare. De un 
mare ajutor sînt cei aproape 200 in-

gineri și tehnicieni care au plecat 
de curînd să lucreze în gospodăriile 
colective din regiune.

In aceste zile se lucrează de zor și 
pe ogoarele gospodăriilor. de stat. 
Aci s-a însămînțat peste 45 la sută 
din suprafața planificată pentru cul
turile din epoca I. La gospodăriile 
de stat Ivești, Pavel Tcacenco, 
Moscu și altele s-a terminat semă
natul mazărei, orzului și ovăzului și 
acum se pregătește terenul pentru

floarea-soarelui și porumb. In gos
podăriile de stat s-a organizat schim
bul II pe 30 la sută din numărul 
tractoarelor.

Trebuie spus însă că în unele ra
ioane, printre care Brăila, Focșani și 
Panciu, nu se folosește fiecare oră 
cînd se poate lucra în cîmp. De 
aceea lucrările agricole se desfășoară 
într-un ritm nesatisfăcător. Așa se 
face că în raionul Brăila, de pildă, 
unde sînt condiții asemănătoare cu 
cele din raionul Făurei, s-a însă-

mînțat și arat de două ori mai puțin. 
In unele locuri semănatul întîrzie și 
datorită faptului că nu s-au asigurat 
semințele necesare. In regiune mai 
sînt de schimbat 190 tone de porumb, 
75 tone floarea-soarelui și mari can
tități de mazăre (G.A.S.-Brateș, de 
exemplu, nu a semănat pînă acum 
mazărea tocmai din cauză că nu și-a 
asigurat sămînța din vreme).

Unele deficiențe se manifestă și 
în organizarea muncii în brigăzile de 
tractoare. Brigada a IlI-a de la 
S.M.T.-Mărășești se alimentează de la 
distanțe mari, pierzînd astfel mult 
timp prețios. In regiune, schimbul 
II s-a organizat doar la 20 la sută 
din numărul tractoarelor existente.

Avînd în vedere că timpul este 
destul de înaintat, este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare, agronomii să aju
te pe colectiviști să grăbească semă
natul și celelalte lucrări agricole. Cu 
tractoarele și atelajele existente în 
regiune, semănatul poate fi terminat 
în cel mult 13 zile bune de lucru.

DE PESTE HOTARE
MARE DEMONS-O

TRAȚIE A OAMENI
LOR MUNCII în semn 
de protest împotriva 
politicii duse de gu
vernul olandez față de 
Irianul de vest, a avut 
loc la Amsterdam. 
Demonstranții au ce
rut demisia guver
nului De Quay, e- 
vacuarea din Irianul 
de vest a tuturor tru
pelor olandeze și re- 
alipirea necondiționa
tă a acestui teritoriu 
la Republica Indone
zia.

AUTORITĂȚILE DIN 
RHODESIA ȘI- nYAS- 
SALAND au dezlăn
țuit un val de repre
siuni împotriva popu
lației africane care 
și-a manifestat hotărî- 
rea de a boicota a- 
propiatele alegeri. Po
liția a atacat o adu-

UN VREDNIC GOSPODAR

nare a africanilor din 
localitatea Bancroft. 
Un participant la adu
nare a
12 au

fost ucis și alți 
fost arestați.

ÎNTÏMPINAREAÎN
ZILEI AFRICII, caro so 
sărbătorește în întrea
ga lume la 15 apri
lie, mii de londonezi 
s-au adunat la 8 apri
lie la „Royal Festival 
Hali", unde a avut loc 
un mare miting-con- 
cert. Pe scenă au evo
luat artiști din diferi
te țări ale continentu
lui african. în cîntece, 
dansuri și poezii a 
răsunat cererea: „Afri
ca trebuie să devină 
independentă".

de protest împotriva 
acțiunilor teroriste ale 
organizațiilor neofas
ciste. Ferruccio Parri, 
fost președinte al Con
siliului de Miniștri, a 
cerut interzicerea par
tidului neofascist „MiȘj 
carea socială ita
liană".

LA FLORENȚA, mii 
de locuitori ai orașu
lui au participat la un 
mare miting antifas
cist organizat în semn

GREVA MARINARI
LOR ȘI PERSONALU
LUI AUXILIAR de pe 
navele care aparțin 
de porturile situate pe 
coasta de vest a Sta
telor Unite a intrat în 
cea de-a patra săptă- 
mînă.

„La 7 aprilie — re
latează agenția U.P.I. 
— președintele Ken
nedy a creat o comi
sie de anchetă ca un 
prim pas spre invoca
rea legii Taft-Hartley 
pentru a obține înce
tarea grevei".

Prin 1949, la Biled a ajuns vestea 
că făranii- din Lenauheim, comună a- 
propiată, au întemeiat c gospodărie 
colectivă. Pe atunci Sabin Bec era a- 
gitator. Intr-o zi, împreună cu vreo 
30 de jărani, s-a dus să viziteze pen
tru prima oară o gospodărie colec
tivă. Colectiviștii din Lenauheim i-au 
sfătuit să le urmeze exemplul. întorși 
acasă, făranii din Biled l-au ales pe 
Sabin Bec președintele 
inijiativă.

După cîteva luni, la 
1950, Biledul trăiește 
deosebit : în această zi a luat fiinfă 
gospodăria colectivă „8 Martie". Ca 
președinte al consiliului de conducere 
a fost ales tot Sabin Bec, care s-a 
dovedit apoi un bun organizator al 
producției.

An de an, datorită muncii harnice 
a colectiviștilor și sprijinului primit 
din partea statului, gospodăria colec
tivă din Biled, regiunea Banat, s-a în
tărit, asigurînd membrilor ei venituri 
mari. Gospodăria a dezvoltat puter
nic sectorul zootehnic avînd acum 
893 de bovine, din care 343 vaci cu 
lapte, 2.400 ovine, 273 scroafe și 
2.000 porci la îngrășat. In ultimii ani, 
în gospodărie s-au construit 12 graj
duri pentru animale mari, 6 mater
nități pentru scroafe, 4 îngrășătorii 
de porci, 2 magazii de cereale, 7 
pătule pentru porumb, saivane, re
mize și alte construcfii. Fondul de 
bază al gospodăriei este de aproape 
11 milioane lei. In anul 1961, ca ur
mare a aplicării agrotehnicii avan
sate, s-au obfinut de pe 1130 ha o 
produefie medie de 2.113 kg grîu la 
hectar, de pe 720 ha cite 4.216 kg.

comitetului de

26 februarie 
un eveniment

porumb boabe, iar de pe 200 ha cile 
26-000 kg sfeclă de zahăr. Valorifi
carea prin contract a unor cantități 
mari de produse a contribuit ca gos
podăria din Biled să realizeze anul 
trecut venituri bănești de 9.400.000 
lei. Valoarea zilei-muncă a fost de 
32 lei din care 17 lei în numerar.

...Zilele trecute, în gospodăria co
lectivă din Biled a avut loc o însu
flețită adunare. Colectiviștii și-au ex
primat satisfacția, că din mijlocul lor 
va pleca tovarășul Sabin Bec ca in
vitat la sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Nationale convocată cu pri
lejul terminării colectivizării agricul
turii. Au luat cuvîntul mulfi din cei 
prezenfi la adunare. Tov. Ion Laut a 
spus printre altele : „Știm cu tofii cu 
cîtă rîvnă a muncit președintele nos
tru pentru dezvoltarea gospodăriei 
colective. In cei 12 ani care au tre
cut de la alegerea șa în fruntea co
lectivei a muncit fără preget pentru 
sporirea producției, pentru 
rea șeptelului de animale", 
luat cuvîntul brigadierul de 
cob Sailer, colectivistul Ion 
alfii care au vorbit despre 
gospodăriei colective, despre 
rîrea colectiviștilor de a realiza planul 
de producție. Anul acesta colectiviștii 
muncesc pentru a obfine 5.000 kg 
porumb la hectar pe întreaga supra
față cultivată, 3.000 litri lapte de la 
fiecare vacă ; ei vor îngrășa și vinde 

In adunare, 
termine

statului 2.000 de porci. 
colectiviștii s-au angajat să 
semănatui pînă la sesiunea Marii A- 
dunări Nationale.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii’’

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

dezvolta- 
Au mai 
cîmp la- 
Drig și 

succesele 
hotă-

Ca și în celelalte întreprinderi, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor constituie o preocupare de scamă 
pentru colectivul de Ia „ÎNTREPRINDERILE PENTRU IN
DUSTRIA DE BUMBAC" din Capitală. In lumina Directi
velor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste a fost întocmit un plan de măsuri 
concrete. In imaginile alăturate redăm cîteva aspecte din 
munca colectivului de aici pentru transpunerea în prac
tică a acestor măsuri.

In urma montării unor dispozitive de captare a firelor 
rupte la ringurile din filatură, calitatea firelor se îmbu
nătățește simțitor. Au fost înlăturate „gușile" și gituirile 
caro adesea duceau la ruperi de fire la operațiile de urzit 
și țesut. în plus, o muncitoare poate supraveghea în a- 
ceste condiții trei părți de ring, în loc de două, cum se 
obișnuia pînă nu de mult. Pînă acum au fost montate 36 
asemenea dispozitive, iar în cursul acestei luni ele se vor 
monta la toate ringurile. Ioana Cristea, ca și celelalte 
muncitoare din secție, „recoltează" acum în cele 8 ore de 
lucru un număr sporit de bobine cu firul de bumbac de 
bună calitate (fotografia 1).

Prin adaptarea dispozitivelor do precardare la mașinile 
de cardat din filatură se îmbunătățește calitatea bumba- 
cului-puf : pătura de bumbac devine astfel mai omogenă, 
impuritățile sînt înlăturate complet. Se mărește, de ase
menea, randamentul acestor mașini. Inginerul Victor Ignat 
și mecanicul de întreținere Constantin Victor verifică 
montarea unuia din aceste dispozitive (fotografia 2).

La mașinile bătătoare (unde au loc primele operații de 
prelucrare a bumbacului-puf), a fost modernizat de curînd 
sistemul de alimentare, introdueîndu-se un dispozitiv mult 
mai simplu de minuit și care nu necesită a fi oprit decît 
atunci cînd trebuie gresat. Ajutorul de maistru Vasile 
Minghir tocmai gresează partea exterioară a mecanismu
lui de alimentare (fotografia 3).

Anul acesta a început să se aplice în întreprindere pe 
scară industrială vopsitul țesăturilor cu ajutorul coloran- 
țllor reactivi. Ajutorul de maistru Iiie Iancu și muncito
rul Sami Avram fac ultimele pregătiri înaintea începerii 
operației de vopsire (fotografia 4).

Sectorul de țesătorie a fost înzestrat de curînd cu 60 de 
noi războaie automate. Muncitoarele care ie vor mînui 
primesc de la maiștri și ajutorii de maiștri indicații prac
tice cu privire la funcționarea și întreținerea acestor ma
șini (fotografia 5).

Fotoreportaj de FL. AVRAMESCU și R. COSTIN
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Să sporim recolta la heçtar io vaârsswie
IsbrăriaEor

la sfecla de zahăr
0 cultură bănoasă31.000 hg la Ha pe 220 fle hectare

terenul destinat

Din nou în parc, la joaca. (Foto :

C. IGNÄTESCU : Dosarul lui Ion 
Măruntu — roman — 384 pag.
— 6,95 lei. Ed. tineretului.

CAMIL PETRESCU : Opinii șl ati
tudini — antologie și prefață 
de Marin Bucur — Editura pen
tru literatură, 608 pag. — 12 
lei.

KOVACS GYÖRGY : Monnîntul 
osiașului — nuvele — Editura 
pentru literatură, 228 pag. — 
5,10 lei.

F. MUNTEANU : Prietenul meu
Adam — povestiri — Editura 
pentru literatură, 144 pag. — 
3,55 lei.

C. ANTON : Lună beată — po
vestiri — Editura tineretului, 
128 pag. — 2,50 lei.

AL. D. ZAMFIRESCU : Perfecții 
diplomați — schițe și nuvele 
262 pag. — 5,60 lei. Ed. pentru 
literatură.

Gospodăria noastră colectivă a mă
rit an de an suprafața ocupată cu 
sfeclă de zahăr. De la 10 ha, cîte am 
cultivat în anul 1957, am ajuns la 
220 de ha. în anul 1961. Acest lucru 
se datorește faptului că ne-am con
vins de avantajele mari pe care le 
avem de pe urma sfeclei de zahăr. 
Anul trecut am obținut o produc
ție medie de 31.070 de kg la hec
tar, care ne-a adus un venit de pes
te 2.000.000 de lei.

O importanță deosebită pentru rea
lizarea unei producții sporite de 
sfeclă de zahăr la hectar o are ale
gerea și pregătirea terenului. Noi am 
cultivat sfeclă de zahăr pe terenuri 
potrivite. Acestea au fost arate a- 
dînc, în toamnă, la 28—30 de cm. 
Odată cu arătura au fost încorpora
te în sol 20—40 de tone gunoi de 
grajd la hectar, diferențiat după fer
tilitatea parcelelor respective, pre
cum și cîte 400—450 de kg îngră
șăminte chimice.

Primăvara, imediat ce s-a putut 
ieși în cîmp, noi am grăpat terenul 
pentru a împiedica pierderea apei 
din pămînt. Vremea semănatului 
ne-a găsit bine pregătiți.

Cu o zi înainte de semănat, tere
nul a fost discuit. Semănatul l-am 
executat la o adîncime de 4 cm și 
am dat 20—25 de kg sămînță la 
hectar, cantitate suficientă pentru a- 
sigurarea unei densități normale.

O mare atenție am acordat lucră
rilor de întreținere. Anul trecut noi 
am executat mai întîi așa-numita 
prașilă „oarbă“, înainte ca plantele 
să fi răsărit, cu scopul de a afina 
terenul, de a rupe scoarța formată și 
de a distruge primele buruieni. 
După aceasta, am făcut alte 4 pra- 
șile la intervale de 7—8 zile.

Anul trecut ne-am orientat spre o 
densitate medie de circa 110.000 de 
plante la hectar. Pe unele suprafețe 
sfecla a fost lăsată 
(90—100.000 de plante la hectar), pe 
altele densitatea a fost mărită la 
■120—125.000 de plante la hectar. A- 
ceastă experiență ne-a fost de un 
mare folos. Am tras concluzia că în 
condițiile noastre producția cea mai 
bună este asigurată atunci cînd nu
mărul plantelor la hectar este de 
.120.000.

Cu ocazia primelor prașile pe ace-
----- O© O-----  -----

mai rar,

In zile de primăvară 
la căminul cultural
în satele regiunii Bacău se des

fășoară o bogată activitate culturală 
în sprijinul consolidării gospodării
lor agricole colective. Multe cămine 
culturale cum sînt cele din Răcă- 
ciuni-Bacău, Grigoreni-Moinești, Po- 
doleni-Buhuși și altele au căpătat 
o experiență bună în organizarea 
manifestărilor culturale. Serile de 
calcul, de întrebări și răspunsuri, se
rile tematice, jurnalele vorbite, con
cursurile „Cine știe, cîștigă“, care 
au loc la aceste cămine culturale, 
îi ajută pe colectiviști să-și îmbo
gățească cunoștințele despre cultura 
cerealelor, creșterea animalelor etc., 
în condițiile specifice fiecărei gos
podării. Numeroși colectiviști iau 
parte la expunerile, discuțiile etc., 
în care sînt lămurite probleme cu 
privire la organizarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară, aplicarea me
todelor agrotehnice înaintate. Ase
menea acțiuni au fost organizate cu 
succes în comunele Filipești, Scor- 
țeni, Homocea, Bălușești Barloști 
etc.

Repertoriile brigăzilor artistice de 
amatori din satele Ion Creangă, Rî- 
pile, Ardeoani, Nicolae Bălcescu cu
prind între altele și piese de teatru 
consacrate vieții satului și preocu
părilor actuale ale sătenilor.

(Agerpres)

Gospodăria de stat Popești-Leor- 
deni cultivă în sere legume timpurii. 
Din luna ianuarie și pînă acum s-au 
expediat piețelor Capitalei 1.5GS kg 
castraveți, pesto 1.600 kg roșii, 1.200 
legături de ridichi, 40.000 ardei iuți 
etc. In fotografie un nou transport 
de legume timpurii pentru Capitală.

obținut peste 
de zahăr la hec-

le suprafețe unde plantele nu se dez
voltaseră bine, noi am împrăștiat su
plimentar cîte 50—75 de kg azotat 
de amoniu la hectar. Muncind în fe
lul acesta, am 
31.000 de kg sfeclă 
tar.

Pentru acest an, 
sfeclei de zahăr a fost bine îngrășat 
și arat din toamnă, la adîncime de 
32 cm. Cu toate ploile care au căzu*: 
pînă acum, am reușit să însămînțăm 
o suprafață de 150 de ha. în două- 
trei zile vom termina de semănat 
întreaga suprafață cu sfeclă de za
hăr.

Anul trecut unele brigăzi au ob
ținut producții mai mari (brigada a 
5-a de cîmp, condusă de comunistul 
Radu Alexandrescu, de pildă, a rea
lizat 35.800 kg sfeclă de zahăr la 
ha), și altele mai puțin, sub 30.000 
de kg. Diferența se datorește nu 
atît fertilității terenului, cît mai 
ales calității lucrărilor de în
treținere a culturilor. Cu prilejul 
cursurilor agrozootehnice din iarna 
aceasta, li s-a arătat colectiviștilor 
importanța executării unor lucrări de 
bună calitate. în afară de aceasta, 
am hotărît ca înainte de fiecare lu
crare inginerul agronom și brigadie
rii să instruiască echipele asupra 
felului cum trebuie să execute o lu
crare sau alta. Totodată vom mări 
densitatea la 120.000 de plante la 
hectar. Procedînd în acest fel, sîn
tem siguri că ne vom îndeplini an
gajamentul luat de a realiza în me
die 35.000 de kg sfeclă de zahăr la 
hectar.

ION COMAN 
președintele G.A.C. Ciorăști, 

raionul Rm. Sărat

Sîsitem gata
înainte, prin părțile noastre, oa

menii nu se îndeletniceau cu cultu
ra sfeclei de zahăr. Se credea că 
nu-i priește locul. în gospodăria co
lectivă o cultivăm de cîțiva ani și 
ne-am convins că merge bine, adu
ce venituri mari. Anul trecut, am 
cultivat 50 de hectare cu sfeclă de za
hăr și am cules 34.135 de kg la ha. 
Aceasta a adus gospodăriei un ve
nit de 410.000 de lei și 10.000 de kg 
zahăr.

Convinși de avantajele acestei 
culturi, noi ne-am propus să culti
văm în acest an 60 de hectare cu sfe
clă de zahăr. încă din toamnă am 
OIÄ ----------------

Lucrări hotărîtoare pentru creșterea 
producției de sfeclă de zahăr

in-

tre- 
tîr-

în aceste zile se face semănatul 
sfeclei de zahăr. Pentru obținerea 
unor recolte bogate este necesar să 
se' țină seama de următoarele 
dicații :

© Arătura adîncă de toamnă 
buie nivelată cu ajutorul unor 
șitoare în agregat cu o grapă.

o După nivelarea terenului se a- 
plică îngrășăminte azotate, care sint 
îngropate în pămînt cu ajutorul 
cultivatorului.

® Semănatul 
ratura solului

se face 
a 

întrucît. aproape 
tul s-a încălzit, 
să se facă cu cea

© Mașinile de 
astfel reglate,

cînd tempe- 
la 5 grade.ajuns

peste tot pămîn- 
semănatul trebuie 
mai mare grabă, 
semănat trebuie 

incit să se asigure

O metodă eficientă de îmbunătățire
a lucrărilor de sudură

Uzinele „Independența“ din Sibiu 
realizează, printre altele, utilaje 
chimice și de rafinării — cazane, 
vase cilindrice sub presiune, rezer
voare. construcții metalice. Fabrica
rea acestor produse cere, pe lîngă 
alte operațiuni, și pe aceea de pre
lucrare a rădăcinii sudurii, cunoscu
tă în lumea sudorilor sub denumi
rea de craițuire. Pînă nu de mult 
șanțul în care urma să se facă su
dura era săpat în metal printr-un 
procedeu manual, cu dalta pneuma
tică. Acest sistem prezenta destul de 
multe inconveniente. în primul rînd 
el se caracteriza printr-o viteză mică 
de prelucrare ; apoi canalele reali
zate astfel erau de multe ori neuni
forme, ceea ce ducea în final la lu
crări de sudură de slabă calitate. 
Dar, nu numai atît. Lucrul după sis
temul vechi de craițuire producea 
un mare zgomot, din cauza frecven
ței de lovire a ciocanului pneuma
tic, cerînd în același timp un efort 
fizic sporit muncitorului.

Schimbarea tehnologiei de prelu
crare a rădăcinii sudurii a preocupat 
mult pe inginerii, tehnicienii și spe
cialiștii uzinei noastre. Ei au studiat 
în acest scop o serie de reviste și 
materiale documentare. într-un timp 
și la noi se preconiza înlocuirea pro
cedeului amintit prin așchiere meca
nică. Dar și această schimbare a- 
vea o anumită lacună : productivi
tate scăzută și, mai ales, era nevoie 
pentru aceasta 
pretențioase.

Căutările au 
timp, inginerii 
nel Romoșan au 
prelucrării rădăcinii cusăturilor su
date, prin aplicarea procedeului de
numit arc-aer. Ei au proiectat un 
port-electrod experimental, necesar 
probelor inițiale, iar cu ajutorul în
treprinderii „Republica“ din Sibiu 
s-au fabricat electrozii de cărbune 
necesari experimentării craițuirii cu 
arc-aer. Principiul acestui nou pro
cedeu — ca să dăm o cît de sumară

de utilaje scumpe și

continuat și, după un 
Nicolae Akli și Cor- 

găsit rezolvarea

Cele 272 de ha. cultivate anul tre
cut cu sfeclă de zahăr, de pe care 
am obținut în medie la hectar cîte 
23.500 de kg, au adus gospodăriei 
noastre un venit de 1.901.000 de lei.

Acești bani ne-au dat posibilita
tea să dezvoltăm averea obștească 
— lucru de mare însemnătate pen
tru continua întărire a gospodăriei 
colective. De asemenea, aceasta a 
dus la creșterea valorii zilei-muncă 
și îndeosebi a părții ei bănești. Anul 
trecut valoarea zilei-muncă a fost de 
27 de lei, din care 9 lei în nume
rar. în afară de aceasta, pentru fie
care zi-muncă au revenit și cîte 150 
de grame zahăr.

Anul acesta ne-am propus să ob
ținem producții și mai mari de sfeclă 
de zahăr, să realizăm de la această 
cultură un venit de 2.154.000 de lei. 
Pentru aceasta am împărțit cele 
272 de ha. cultivate cu sfeclă pe bri
găzi și echipe. Colectiviștii, știind că 
vor fi răsplătiți nu numai după zi- 
lele-muncă făcute, ci și după pro
ducția obținută, au pregătit bine te
renul. întreaga suprafață a fost arată 
adînc din toamnă și îngrășată cu cîte 
200 de kg superfosfat la fiecare hec
tar. Pe circa 150 de hectare, unde 
terenul era mai slab, s-au aplicat 
și cîte 20 de tone gunoi de grajd 
fiecare hectar.

Acum folosim din plin forțele 
mijloacele ce le avem pentru ca 
cîteva zile să terminăm semănatul 
acestei importante culturi din epoca 
întîia.

la

și 
în

ION ȘALARIU 
brigadier la G.A.C. din comuna 

Roma, raionul Botoșani

la
cu semănatul
pregătit bine terenul, arîndu-1 
peste 30 de cm. Totodată, am aplicat 
cîte 20 de tone gunoi de grajd la fie
care hectar. Acum, în primăvară a 
plouat cam mult. Am prins însă două 
zile bune de lucru. Mobilizînd toate 
forțele, am reușit să grăpăm bine te
renul și apoi să semănăm sfecla. 
Asta va însemna mult pentru recol
tă. Se știe doar că semănatul la 
timp aduce sporuri mari de recoltă.

Ne vom strădui ca și lucrările de 
întreținere să le facem la timp.

MARIN VASILE 
președinte G.A.C. „Octombrie Roșu" 

Radu Vodă, regiunea București

densitatea recomandată de specia
liști potrivit condițiilor din zona 
unde se află gospodăria respectivă.

• Adîncimea de semănat este de 
3—4 cm în terenurile mai ușoare și 
2—3 cm în cele mai grele,

® După semănat trebuie să se a- 
plice o lucrare cu tăvălugul. Aceas
tă lucrare, mai ales acolo unde pă- 
mîntul este afinat, favorizează ri
dicarea apei la suprafață, asigurînd 
o răsărire uniformă a plantelor. Nu 
se face tăvălugitul pe terenurile pu
ternic îmbibate

0 Dacă după 
de răsărire la 
lui se formează 
cu grapa stelată. Lucrarea se exe
cută de-a curmezișul rîndurilor.

cu apă.
semănat și înainte 
suprafața pămîntu- 
scoarța, se distruge

explicație — constă în întreținerea 
unui arc electric în curent conti
nuu între un electrod de cărbune și 
piesa metalică. De aici rezultă o to
pire a metalului care este aruncat 
de un puternic curent de aer, diri
jat paralel cu electrodul. Deplasînd 
arcul electric de-a lungul piesei me
talice se realizează un canal pre
lucrat în profil de „U“, ideal pentru 
sudare.

Probele făcute în cazangeria noa
stră la sudarea unor recipienți au

Din experiența uzinelor 
„Independența“ Sibiu 

în perfecționarea 
tehnologiei

dat rezultate dintre cele mai bune. 
Uzina a aflat cu bucurie că rezul
tate bune în această direcție s-au 
obținut și la uzinele „23 August“, 
precum și la uzinele de utilaj chi
mic din București.

Pe baza experienței cazangiilor de 
la „Independența“ și a celorlalte co
lective s-a văzut că procedeul arc- 
aer de craițuire a rădăcinii cusătu
rilor sudate poate fi aplicat pe scară 
largă în toate întreprinderile care 
au lucrări de sudură. în scopul ex
tinderii în întreaga țară a procedeu
lui amintit, ministerul nostru tutelar 
a organizat la uzinele „Indepen
dența“ o consfătuire în cadrul 
căreia cei interesați au fost puși la 
curent cu noua metodă de craițuire. 
Cu ocazia acestei întîlniri a cadrelor 
de specialitate, cabinetul tehnic al 
uzinei a prezentat atît soluția ori
ginală, cît și prototipul conceput de 
noi denumit „automat de prelucrat 
cu arc-aer“ (Socotind că procedeul 
inginerilor Akli și Romoșan poate fi 
îmbunătățit, adică automatizat, am

S C î N T E I A

PE URMELE UNOR SCRISORI

Abuziv, incorect si totuși 
a 

menținut în funcție
Am primit o serie de 

scrisori de la grupul șco
lar de pe lîngă între
prinderea metalurgică de 
utilaje din Medgidia 
(I.M.U.M.). Este un grup 
modern, bine înzestrat, 
unde aproape 800 de fii 
de muncitori și colecti
viști se pregătesc să de
vină muncitori și tehni
cieni, familiarizîndu-se 
fofodafă, în seefiile în
treprinderii, cu proble
mele practicii.

Sîntem însă sesizați că 
la conducerea acestei 
școli, căreia i s-au creat 
condiții materiale 
de bune, se află un 
care nu corespunde ce
rințelor ce se pun 
tăzi în fața unui educa
tor. Așa cum ni s-a sem
nalat în scrisori, 
Marin,
rea sa 
grupului 
ceput să 
levii ca 
drăznind 
pînă și bătaia.

atît
om

as-

Verificînd la fața lo
cului sesizările primite, 
redacția a constatat că 
ele corespund întru toful 
adevărului. Trebuie adău
gat că și față de mem
brii corpului didactic 
Neagu Marin foloseș
te metode inadmisibile, 
fiind în permanent con
flict cu personalul șco
lii, recurgînd la ame
nințări, îndepărtarea din 
serviciu a celor care îl 
critică. El s-a dedat și la 
asemenea abuzuri ca or
ganizarea unor chefuri în 
școală, „împrumuturi“ 
fără restituire din maga
zia cantinei.

Cu mirare fe întrebi 
cum de a ajuns la con
ducerea școlii un aseme
nea om, ale cărui com
portări sînt cu fotul străi
ne de școala noastră ? 
Scoaterea lui din funcția 
pe care o ocupă într-un 
mod cu fotul nemerifat 
se impunea ca o măsură 
elementară. Cererea pă-
-----------O® O-----------

Neagu 
încă de la veni- 

ca director al 
școlar, a in

se poarfe cu e- 
un satrap, în
să folosească

• Două raioane complef electrificate ® Se lucrează ia electrificarea 
a 45 de sate • Microcentrale electrice în Delta Dunării

Lucrările de electrificare în regiunea 
Dobrogea au cunoscut în ultimii ani un 
avînt deosebit. In două raioane, Negru 
Vodă și Medgidia, s-a terminat complet 
electrificarea satelor.

Lucrările au fost executate de între
prinderea „Electromontai" și de între
prinderea regională de electricitate Do
brogea. Numai in anul 1961 au fost e- 
lectrificate 54 de sate și comune, prin
tre care : Istria, Sinoe, Cogealac, Tari- 
verde, Nuntași, Urluia, Zorile și altele.

In acest an, rețeaua electrică va fi ex
tinsă în alte 45 de sate. Au și fost elec-

trecut la rezolvarea acestei probleme. 
Nu ne-a fost deloc ușor, mai ales că 
în literatura de specialitate nu exista 
nimic asemănător. Cu ajutorul colec
tivului uzinei, am reușit însă să rea
lizăm ceea ce ne-am propus). în 
scopul definitivării noii metode, mi
nisterul de resort a organizat în 
continuare schimburi de experiență 
la două uzine — din Ploiești și Brăi
la —e iar la uzinele de utilaj chimic 
din București a avut loc ședința de 
omologare a „automatului de crai- 
țuit cu arc-aer B.M.-l“.'

în cazangeria uzinelor „Indepen
dența" se 
după noua 
craițuirea cu

automat,

acum efectiv 
înlocuind 

prin procé
dé lucru 

pe oră (cu 
1—5 m pe 

o creș-

lucrează
tehnologie, 

dalta 
deul automat, viteza 
ajunge la 30—70 m 
dalta se realiza doar 
oră), ceea ce înseamnă 
tere enormă a productivității mun
cii. Totodată se elimină complet 
zgomotul produs de ciocanul pneu
matic, obținîndu-se în același timp 
canale perfect uniforme, deci lu
crări de bună calitate.

Aplicarea metodei amintite aduce 
și o economie de 9-10 lei pe metru 
liniar craițuit ceea ce, raportat la vo
lumul producției uzinei, reprezintă 
economisirea unor sume destul de 
importante. Datorită acestor mari a- 
vantaje s-a trecut la execuția în se
rie a automatului, în scopul folo
sirii lui de către toate uzinele, unde 
se fac operații de craițuire.

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la uzinele „Indepen
dența“ din Sibiu este hotărît să 
caute și mai departe noi soluții mo
derne, să îmbunătățească continuu 
procesul de producție al diferitelor 
fabricate, îneît calitatea acestora să 
atingă un înalt nivel tehnic, iar pre
țul lor de cost să fie cît mai scăzut.

Ing. MIRCEA BREAZU 
sudor-șef la uzinele 

„Independența”-Sibiu 

Hoților, a profesorilor 
școlii, a comitetului de 
partid al întreprinderii, 
ba pînă și a comitetului 
orășenesc de partid, care 
s-a sesizat de situația din 
școală, ca Neagu să fie 
îndepărtat, a întîmpinat 
însă rezistența înverșu
nată a conducerii I.M.U.M. 
(director Ion Cîndea). Ba, 
mai mult, directorul 
I.M.U.M. a dat ajutor 
pentru desfacerea con
tractului de muncă al u- 
nui administrator corect, 
care a semnalat abu
zurile comise de Nea
gu Marin. La Direcția 
„personal și învăjămînt" 
din Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de 
Mașini, Neagu a obținut 
scoaterea din școală a u- 
nei profesoare.

Cum Să ne explicăm ati
tudinea directorului de 
la I.M.U.M. și a Direcției 
„personal și învăfămînf“ 
din minister?

AL. STROE

localitățile Oltina, Răzoarele și 
Continuă lucrările de instalare a 
electrice in comunele și satele 
Dobromir-Deal, Coslugea, Bei-

trificate 
Lipnifa. 
refelei 
Ostrov, 
daud, Satu Nou, Ramazanchioi și Maho- 
metcea.

în Delta Dunării se construiesc micro
centrale pentru alimentarea cu energie 
electrică a satelor. Trei microcentrale au 
intrat în funefiune în punctele Caraor- 
man, Periprava și Mila 23.

In satele electrificate, energia electri
că este utilizată nu numai pentru ilumi
natul iocuinfelor și al străzilor ; ea este 
folosită din ce în ce mai mult în gospo
dăriile agricole de stat și cele colec
tive la acționarea motoarelor din sis
temele de irigare, la sta(iile de incuba
ție a ouălor, la mulsul vacilor, scoaterea 
apei din lîntîni, tocarea nutrefului, selec
tionarea semințelor etc. Așa stau lucru
rile la gospodăriile agricole de stat din 
Agigea, Mihail Kogălniceanu, Ovidiu, Do- 
robanfu, la gospodăriile colective din 
Gălbiori, Băltăgești, Pecineaga etc.

C. CONSTANTINESCU 
tehnician Ia I.R.E. Dobrogea

T1EÆTR1E « (gStnoaaa •'7e7ewz/iwe «Radio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : AIDA — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

ROSEMARIE — (orele 19,30).
TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : MOARTEA UNUI COMIS VOIA
JOR — (orele 19,30). (Sala Studio — Str. 
Alex. Sahia nr. 76) : MENAJERIA DE 
STICLA — (orele 19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : IN FIECARE 
SEARA DE TOAMNĂ — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BĂIATUL DIN BANCA 
A DOUA — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : VECINI DE APARTAMENT 
— (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAIMU
ȚA și ROCHIȚA CU FIGURI — (orele 16).

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

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

CINEMATOGRAFE. BĂTĂLIE IN 
MARȘ — ambele serii : Patria (9; 12,45: 
16,30: 20,15), I. C. Frimu (9; 12,40; 16,20; 
20), Miorița (9; 12,35; 16,30; 20.15), Volga 
(10.30; 16,30; 20). DUPĂ DOI IEPURI : 
Sala Palatului R. P. Romine (orele 19,30) 
Magheru (1015; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN : Republica (9,30; 
11,30; 13,30; 16,30; 18,45; 21), București (9; 
11; 13; 15: 17; 19. 21). Gh. Doja (10; 12; 
14,15: 16.30: 18.45; 21). Alex. Sahia (9; 11; 
13; 15; 17: 19: 21). EXPERIENȚA PRI
MEJDIOASA rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (15; 17, 19; 21). Elena Pa
vel (10: 12; 15; 17: 19: 21). IN NOAPTEA 
DE AJUN : Lumina (10: 12: 14; 16; 18,15; 
20,30), Flacăra (15; 17; 19: 21). Olga Banele 
(15,30; 18; 20,30). ARME ȘI PORUMBEI

Un reportaj cinematografic 
sugestiv și convingător

maselor țărănești 
pe ecran se

mecanizatorii, oamenii de

Cineaștii documentariști consem
nează — în imagini de cronică ci
nematografică — cele mai importan
te evenimente ale actualității, fap
tele, realizările cele mai semnifica
tive ale constructorilor societății so
cialiste. Puse în valoare cu ingenio
zitate, posibilitățile filmului permit 
cineaștilor să depășească limitele 
relatării pur informative, să dezvă
luie sensurile profunde ale acestor e- 
venimente și realizări, oferind spec
tatorului o imagine vie Și convingă
toare a realității surprinsă în trans
formarea ei revoluționară.

Reportajul cinematografic asupra 
Consfăiuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști evocă atmosfera creatoare 
în care s-a desfășurat marea întîl- 
nire a fruntașilor recoltelor bogate, 
redînd în imagini sugestive — 
încrederea țărănimii în politica parti
dului, a cărei înfăptuire a dus la 
transformarea socialistă a agricul
turii, deschizînd 
drumul spre belșug ;
succed figurile multora dintre colec
tiviștii, 
știință, activiștii de partid și de stat 
care au participat la acest impor
tant schimb de experiență. îi ve
dem pe ' participanții la consfătuire 
urmărind cu deosebită atenție cu- 
vîntarea rostită de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la încheierea lu
crărilor.

Subliniind marea importanță a 
Consfătuirii în răspîndirea experien
ței înaintate, rolul ei deosebit în ex
tinderea celor mai bune metode de 
ridicare a producției agricole, de 
întărire economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, comentariul 
filmului spune undeva: „tribuna s-a 
transformat în catedră". Această tră
sătură caracteristică a Consfătuirii 
a fost păstrată și în film ; prin inter
mediul său, spectatorii de Ia sate 
pot învăța din experiența celor mai 
bune gospodării din țară. » Exem
plele — grăitoare, variate, selecțio
nate din multe regiuni ale patriei — 
nu rămîn doar enunțate în comenta
riul filmului. Ele sînt demonstrate, 
subliniate cu ajutorul unor imagini 
de pe ogoarele gospodăriilor colec
tive și astfel capătă forță, conving, 
în aceasta constă însemnătatea ac
tuală, valoarea mobilizatoare a fil
mului.

Autorii reportajului cinematogra
fic consacrat desfășurării lucrărilor 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști (Virgil Calotescu, P. Găl-

■ 1-■ -----------------------

rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). PROCESUL MAIMUȚE
LOR : Centra! (9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Moșilor (15.30; 18; 20,30). CETATEA
HURRAMZAMIN : Victoria (10; 12; 15;
17; 19; 21). NU E LOC PENTRU ANIMA
LE SĂLBATICE : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 15). 
RAIDUL VĂRGAT : Tineretului (16; 18,15; 
20,30). CÎNTECUL ÎNTRERUPT : înfră
țirea între popoare (16; 18; 20), Libertății 
(10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). BĂDĂRĂNII : 
Cultural (15,30; 17,15; 19; 20,30). CAVALE
RII TEUTONI — ambele serii : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la ore
le 10 pînă la orele 20). ARTISTUL : 8 
Martie (15; 17; 19; 21). NU TE LAȘA
NICIODATĂ : Grivița (10; 12,10; 14,20;
16,30; 18,40; 20,50). DRUM BUN, AUTO- 
BUZULE ; C-tin David (15,30; 18; 20,30), 
8 Mai (15; 17; 19; 21). GARDIANUL — 
rulează la cinematograful V. Roaită (10: 
12; 15; 17; 19; 21). PUȘTIUL : Unirea (15; 
17; 19; 21), T. Vladlmlrescu (15; 17; 19; 
20,45), Popular (15; 17; 19; 21), Floreasca 
(16; 18; 20). PERLE NEGRE : Munca (16; 
18,15; 20,30). N. S. HRUȘCIOV : Arta (16; 
18; 20). CASA SURPRIZELOR : Donca 
Simo (15; 17; 19; 21). VIZITA PREȘEDIN
TELUI : 16 Februarie (16; 18; 20). PACE 
NOULUI VENIT - rulează la cinemato
grafele Ille Pintille (16; 18; 20), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). MIZERABILII —
ambele serii rulează la cinematograful 
N. Bălcescu (14,45; 18; 21), TOT AURUL 
DIN LUME — rulează la cinematogra
fele G Bacovia (15; 17; 19; 21), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). POVESTEA CĂ
LUȚULUI COCOȘAT : Drumul serii (16: 
18; 20). MUZICANTUL ORB : 30 Decem
brie (16; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET ; COMUNISTUL : 13 Septembrie
(16,30; 18,30: 20,30). PAVEL KORCEA-
GHIN rulează la cinematograful Mihail 
Eminescu (9; 16; 18: 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru co 
pii. 19,50 — Emisiune de știință și teh
nică. 20,10 — Filmul documentar : „Omul, 
stăpînul nordului“ - o producție a Stu
dioului cinematografic din Irkutsk. 20,30 
— Imagini din viața satului nostru con
temporan oglindite în arta plastică 
20,50 — Formații și soliști al Școlii popu
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meanu, V. Goldgräber, N. Marinescu, 
J. Michel, P. Tuțuleasa) pot fi soco
tiți, pe bună dreptate, cronicari, iar 
filmul — un autentic document.

Realizatorii filmului au reușit să 
selecționeze și să asocieze, din su- - 
tele de mii de metri de peliculă e- 
xistenți în arhiva Studioului „Al. 
Sahia", cadre dintre cele mai sem
nificative și mai convingătoare. (Ar 
trebui subliniat aici că în filmoteca 
studioului autorii au găsit consem
nate în imagini aproape toate eveni
mentele importante petrecute în via
ța satului nostru, de la înființarea .. 
primelor cinci gospodării agricole 
colective și pînă azi. Mai mult de- 
cît atît, chiar referirile unor partici- 
panți la consfătuire la anumite sate, 
oameni sau fapte și-au găsit ilus- ‘ 
trarea în imagini filmate Ia timpul 
respectiv).

între imaginea pămînturilor ster
pe cu piatră și ciulini din Dobrogea .. 
și aceea a recoltelor de peste 2 mii 
kg grîu la hectar obținute în anul - 
1961 de multe gospodării colec
tive pe aceleași pămînturi nu există 
numai o legătură de montaj ; bor
deiul lăsat moștenire de părinții lui 
Anghel Nițu 
București, și 
mai după 2 
podărie nu 
punerea unor imagini contrastante ; 
între numele unor sate din Moldova 
(Valea Rea, Valea Seacă, Flămînzi) 
și belșugul hambarelor pline nu e 
numai un joc de cuvinte ; de la 
dunele de nisip din Dăbuleni și pînă 
la viile cultivate pe aceleași nisi
puri nu e doar o schimbare de pei
saj ; ultima casă din lut păstrată 
pentru memoria generațiilor viitoare 
din satul Păulești nu este numai o 
curiozitate de muzeu.

îmbinarea sugestivă a Imaginilor 
de reportaj filmate în sala Consfă
tuirii cu cele de cronică aflate în 
filmoteca studioului, capătă în a- 
cest film semnificații istorice, toc
mai pentru că imaginile reflectă 
transformări istorice.

Bogat în învățăminte de mare în
semnătate actuală, interesant ca 
realizare cinematografică, filmul 
consacrat Consfăiuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști aduce pe ecran 
o imagine vie, bogată a satelor 
noastre aflate în plin avînt pe dru
mul belșugului.

MIREL ILIEȘU 
regizor

din Miloșești, regiunea 
casa ridicată de el nu- 
ani de muncă în gos- 
reprezintă doar contra-

lare de artă din București. 21,45 — Sfa
turi pentru telespectatori. In încheiere : 
ultimele știri.

RADIO. MARȚI, 10 APRILIE o Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziunii — 
orele 8,30 — I • Muzică simfonică : Fan
tezia orientală „Islamey“ de Balakirev
— orele 9,15 — I o Dicționar muzical — 
orele 10,30 — I o „Pe urmele lui Pri
chindel“, scenetă de Ioana Zamfir, — 
orele 11,45 — I « Concertul brandenbur- 
gic nr. 1 în fa major de Bach. Inter
pretează orchestra de cameră „Bach 
Festival“, dirijor Yehudi Menuhin — 
orele 12,45 — II e „înfrățiți în muncă, 
în cîntec șl joc“ — program de muzică 
populară romînească și a minorităților 
naționale — orele 13,05 —Ie Muzică 
ușoară de compozitori din țări socialis
te — orele 13,30 - II o Program emis 
de studioul de radio Iași — orele 14,00
— I ® Suita „Petrecere populară“ de Sa
bin Drăgoi — orele 15,00 - II o con
cert de muzică populară rusă — orele
15.30 — II o Muzică din opere șl ope
rete — orele 17.45 — I o Piese pentru 
pian de Chopin cerute de ascultători — 
orele 18.05 - II s Limba noastră — 
vorbește acad. prof. Al. Graur - orele
18.30 — I o Cîntă Ansamblul folcloric de
cîntece și dansuri al Sfatului popular al 
Capitalei. Dirijori ; Viore! Doboș și Ște
fan Mureșanu - orele 18,30 - II « Pro
gram muzical pentru fruntași în pro
ducție — orele 19.20 - I ® Opera „Nun
ta lui Figaro“ de Mozart - interpretea
ză soliștii și ansamblul Teatrului de O- 
peră și Balet al R. p. Romîne. Dirijor 
Mihai Brediceanu — orele 19,30 - II
o Ciută Ion Lüican — orele 21,00 — I 
• Lucrări literare propuse pentru Pre
miul Lenin pe 1962 - orele 22,33 - II 
9 Fragmente din recitalul extraordinar 
dat de violoncelistul Daniil Șafran, 
marți 20 martie — orele 23,00 - i e Pro
gram de suite și fantezii - orele 23,15

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 11,

P aprilie : Vremea se menține 
schimbătoare. Cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de averse 
m nord-vestul tării, vînt potrivit din 
sectorul nordic Temperatura staționară. 
Minimele vor ff cuprinse între plus 2 
și plus 12 grade, iar maximele între 
plus 10 și plus 20 de grade.
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Ședința plenară a Comitetului național 
pen tru apărarea păeii din £ P. Romînă

es

© Pregătiri în vederea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace 
© La 8 iunie va avea loc Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace 

din R. P. Romînă
Luni dimineața a avut loc ședin

ța plenară a Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. Ro- 
r. ă în legătură cu pregătirile în 
ve .-Zfea Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace ce 
se va întruni la Moscova între 9 și 
14 iulie.

Au participat membri ai Comite
tului național, secretari ai comitete
lor regionale de luptă pentru pace, 
invitați,

Deschizînd lucrările plenarei, acad, 
dr. N. Gh. Lupu, membru al Birou
lui Comitetului național pentru a- 
părarea păcii, a subliniat importanța 
Congresului de la Moscova. El a a- 
rătat că din Comitetul internațional 
de sprijinire a Congresului fac par
te, alături de eminente personalități 
din lumea întreagă, și acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, acad. M. Ralea, membru 
în Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii, vicepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă.

Acad. M. Ralea a prezentat apoi 
to- expunere.

Important eveniment al mișcării 
contemporane de luptă pentru pace, 
Congresul de la Moscova, a spus 
vorbitorul, va constitui un grandios 
forum al forțelor păcii din lumea 
întreagă.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la eforturile pe care R.P. Romînă le 
depune, alături de Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, pen
tru promovarea principiilor coexis
tenței pașnice în relațiile internațio
nale.

Scoțînd în evidență creșterea con
tinuă a forțelor socialismului și păcii 
care precumpănesc pe arena inter
națională. precum și puterea mobi
lizatoare a ideii posibilității preîn- 
tîmpinării războiului care cheamă la 
acțiune energică, la unirea tuturor 
forțelor păcii, din toate țările, de 
pe toate continentele, într-un uriaș 
front unic de luptă pentru zăgăzui
rea războiului, vorbitorul a spus : 
Intitulînd Congresul pe care l-au 
convocat „Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace“, repre
zentanții de frunte ai mișcării pen
tru pace au subliniat și prin aceas
ta că dintre toate problemele luptei 
pentru pace, cea mai importantă și 
cea mai urgentă este problema de
zarmării generale„și totale.

Subliniind dorința țărilor so-

cialiste de a se obține rezultate 
concrete în domeniul înfăptuirii 
dezarmării, vorbitorul a arătat că 
oricine urmărește lucrările Comi
tetului celor 18 state de la Geneva 
observă consecvența și perseverența, 
spiritul de inițiativă, elasticitatea 
de care dau dovadă în acest scop 
țările socialiste.

O mare însemnătate, a spus el, 
are faptul că Uniunea Sovietică a 
pus încă din prima zi pe masa con
ferinței un proiect de tratat de
dezarmare generală și totală, realist 
și concret, corespunzător princi
piilor Cartei O.N.U. și principiilor
adoptate în comun de S.U.A. și
Uniunea Sovietică.

După ce a relevat eforturile de
puse de țările socialiste în vederea 
bunei desfășurări a Conferinței, vor
bitorul â spus :

Drumul spre dezarmare însă nu 
este un drum lin, ușor. Pe acest drum 
se află încă multe obstacole, ridicate 
în cale de adversarii dezarmării 
generale. După cum se știe, în 
S.U.A. și în alte țări din N.A.T.O. 
există forțe influente care consideră 
perspectiva încetării cursei înarmă
rilor drept cea mai mare nenorocire 
posibilă. Or, influența acestor 
cercuri se face resimțită în atitu
dinea reprezentanților occidentali la 
masa tratativelor de la Geneva.

Tocmai de aceea, în momentul de 
față sînt necesare mai mult decît 
oricînd eforturi susținute din 
partea popoarelor pentru a impune 
guvernelor țărilor occidentale să 
pășească pe calea înțelegerii în pro
blema dezarmării.

Mișcarea pentru înfăptuirea de
zarmării generale trebuie să devină 
mereu mai puternică, mai largă, 
să cuprindă în rîndurile ei mase 
din cele mai diverse 
sociale, personalități de 
concepții politico-sociale, 
măreț obiectiv îi corespunde con
vocarea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace, care va 
marca un jalon important pe dru
mul unirii, mobilizării și acțiunii 
comune a tuturor forțelor sociale 
care se pronunță pentru dezarmare.

în întîmpinarea Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace, în țara noastră se va organiza 
o largă acțiune de popularizare a 
țelurilor Congresului mondial. Adu
narea reprezentanților mișcării pen-
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categorii 
diferite 
Acestui

tru pace din R.P. Romînă, care ur
mează să aibă loc, va constitui o 
puternică manifestare a hotărîrii 
partizanilor păcii din țara noastră, 
a întregului popor de a-și aduce 
contribuția la lupta mondială pen
tru dezarmare.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți la ședința plenară, prin
tre care Vasile Mușat, vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindicate
lor, Ion Pas, președintele Comitetu
lui de Radiodifuziune și Televiziune, 
Elena Livezeanu, membră în Consi
liul Național al Femeilor, Aurel Pe
trie, maistru oțelar la Uzinele de 
utilaj chimic — București, acad. 
Mihai Beniuc, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Justin Moisescu, mitro
politul Moldovei și Sucevei, acad 
Elie Carafoli, Gherghina Cojocaru, 
președinta G.A.C. „1 Mai” din co
muna Cuza Vodă, raionul Călărași, 
monseniorul Francise Augustin, con
ducătorul arhiepiscopiei romano-ca- 
tolice de București, prof. univ. La- 
dislau Banyai, minerul Haidu Iuliu, 
Erou al Muncii Socialiste. Expri- 
mînd dorința de pace a oamenilor 
muncii din țara noastră care ur
mează neabătut politica externă le
ninistă 
bitorii 
osebită 
tribuie 
rale 
unei 
torii 
cord 
pune 
dezarmare generală și pace, expri- 
mînd totodată hotărîrea întregu
lui nostru popor — parte integrantă 
a marii armate a partizanilor păcii 
din întreaga lume — de a lupta 
neobosit pentru înfăptuirea dezar
mării.

în încheierea ședinței plenare a 
fost adoptată o hotărîre în care se 
exprimă adeziunea și sprijinul față 
de convocarea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
de la Moscova și se convoacă la 
București, la 8 iunie, Adunarea re
prezentanților mișcării pentru pace 
din R.P. Romînă. în hotărîre se a- 
rată, de asemenea, că în perioada 
care urmează vor avea loc adunări 
pe plan raional, orășenesc și regio
nal, precum și alte manifestări de 
masă închinate luptei

a partidului și statului, vor- 
au subliniat importanța de- 
pe care poporul romîn o a- 
problemei dezarmării gene- 
totale, pentru asigurarea 

Vorbi-
Șî
păci trainice în lume, 
s-au declarat întru totul de a- 
cu scopurile pe care și le pro-

Congresul mondial pentru

pentru pace.
(Agerpres)

TELEGRAME

PR AGA 9 (Agerpres). — Ceteka : 
între 2 și 7 aprilie a avut loc la Pra- 
ga cea de-a 8 ședință a secției 
pentru dezvoltarea bazei de produc- tonului, unificarea metodelor de in- 
ție a construcțiilor de pe lîngă Co
misia permanentă a C.A.E.R. pentru 
construcții.

La lucrări au participat reprezen
tanți din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, U.R.S.S. și R.P. 
Ungară, precum și specialiști din 
Republica Populară Chineză în ca
litate de observatori.

Au fost analizate comunicarea cu 
privire la rezultatele principalelor 
lucrări de cercetări științifice în do-

meriiul construcțiilor, problema me
canizării complexe a lucrărilor tera- 
siere și lucrărilor de turnare a be-

stalare a armăturii construcțiilor 
din beton armat, tipizarea utilajului 
uzinelor producătoare de elemente 
prefabricate din beton armat, pre
cum și problema dezvoltării bazei de 
producție a construcțiilor în perioada 
înfăptuirii planurilor generale de 
perspectivă pînă în anul 1980.

Delegații au analizat, de aseme
nea, unele propuneri în legătură cu 
dezvoltarea mecanizării construcții
lor în țările membre ale C.A.E.R.
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Primul ministru al Finlandei 
despre Festivalul de la Helsinki

HELSINKI 9 (Agerpres). — La Hel
sinki a fost dată publicității declara
ția oficială’ a primului ministru al Fin
landei, M. Mieftunen, în legătură cu 
cel de-al Vlll-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților pentru pace 
și prietenie 
anului 1962

Intrucîf în 
international 
lui mondial 
lor, festivalul va avea loc 
se spune în declarația lui Mieftunen, 
problemele legate de pregătirea festi
valului trebuie examinate concret, 
conformitate cu legile 
vigoare, precum și în 
practicile recunoscute 
Această atitudine este 
resele tării noastre. Practica noastră și 
neutralitatea noastră sînt incompati
bile cu tendinjele de a se crea greu-

care va avea 
la Helsinki, 
baza hotărîrii 
de pregătire 
al tineretului

loc în vara

Comifefului 
a Feslivalu- 
și studenfi- 
în Finlanda,

în 
și dispozițiile în 
conformitate cu 
ale ospifalităfii. 
dictată de inte-

dinfăfi organizatorilor acestor înfîlniri 
motive politice.

Interesele noastre cer ca festivalul 
să se desfășoare fără friefiuni, în li
niște, a declarat primul ministru.

Vreau să subliniez că va fi preve
nită orice încercare de a crea dezor
dini sau tulburări în legătură cu festi
valul.

în tara noastră, a declarat M. Miet- 
tunen, vor sosi reprezentanți ai tine
retului din lumea întreagă, 
prezentanfi ai multor jări îndepărtate 
care poate nu vor avea altă ocazie 
de a vizita Finlanda, 
să acționăm în așa 
panjii la festival, ca 
sosiți la noi în fără, 
o părere pozitivă despre 
noastre și despre dorința sinceră a po
porului nostru de a păstra neutralita
tea și de a menfine relații bune cu 
toate țările.

inclusiv re-

tofi trebuieNoi
fel ca partici- 
și orice oaspefi 
să-și poată face 

condifiile

O «O

1rs Verseimela se
detașamentelor

CARACAS 9 (Agerpres)^ — Agen
ția Prensa Latina anunță că în ca
drul unei recente conferințe de 
presă cu reprezentanți ai presei 
străine, ministrul Afacerilor Interne 
al Venezuelei, Carlos Andres Perez, 
a recunoscut că în diferite regiuni 
ale țării, grupuri de insurgenți luptă 
împotriva regimului lui Romulo Be
tancourt. Ministrul a arătat că de-

EXTERNE
Cucerirea cosmosului poate aduce 
foloase reale tuturor popoarelor

Schimbul instrumentelor de ratificare 
a acordurilor încheiate între R. P. Romînă 

și Republica Ghana
La 9 aprilie a avut loc la Minis

terul Afacerilor Externe schimbul 
instrumentelor de ratificare a urmă
toarelor acorduri încheiate între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Ghana la București, la 30 sep
tembrie 1961 : Acordul de colabora
re tehnico-științifică, Acordul co
mercial și de plăți, Acordul de co
laborare culturală și Acordul cu pri
vire la serviciile aeriene între șl din
colo de teritoriile lor.

Schimbul instrumentelor de rati
ficare a fost efectuat din partea ro
mînă de Eduard Mezincescu, adjunct

al ministrului Afacerilor Externe, și 
din partea ghaneză de Emmanuel K. 
Dadzie, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ghana 
în Republica Populară Romînă.

La efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare au participat 
din partea romînă funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului și Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, iar din partea ghaneză 
I. D. Dickson, secretar I al amba
sadei Ghanei din București.

(Agerpres)

în runda a doua 
țional de șah al R. 
minat in cinci ore 
partide și toate cu 
miză : Sajtar—Mititelu ; 
Baumbach ; Dunkelblum -Thorgbergsson. 
Cinci partide s-au întrerupt.

Astăzi dimineață au loc partidele în
trerupte, iar după-amiază, în aula Bi
bliotecii centrale universitare cu înce
pere de la ora 16,30, se va disputa runda 
a treia.

a turneului interna- 
P. Romi ne s-au tar
de joc doar trei 
același rezultat, re- 

Georgescii—

RINDCRI
279,05 puncte. întîlnirea feminină s-a dis
putat în orașul Hofe și a fost dominată 
de gimnastele sovietice, care au cîști- 
gat cu 188,15 ia 184,5 puncte.

★

Echipa austriacă de fotbal Wiener 
Sport Klub a susținut două meciuri în 
R. S. Cehoslovacă. Fotbaliștii austrieci au 
pierdut cu 2—1 meciul cu Spartak Plsen 
și au cîștigat cu 4—3 la Dinamo Katlowy 
Vary. (Agerpres)

Italia
Comitetului

Pictarea în 
a unei delegații a 
ieștilor deținuți antifasciști
Luni dimineața a plecat în Italia 

o delegație a Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști pentru a parti
cipa la manifestările care vor avea 
loc la Roma între 13 și 15 aprilie cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
constituirea brigăzilor internaționale 
din Spania și eroica apărare a Ma
dridului.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mihai Burcă, Valter Roman și acad. 
Geo Bogza.

La plecare au fost de față membri 
ai Comitetului foștilor deținuți anti
fasciști, foști voluntari în brigăzile 
internaționale din Spania.(Agerpres)

CONFERINȚE
• La casele de cultură, căminele cul

turale și la cluburile întreprinderilor și 
instituțiilor din tară, membri ai Asociației 
juriștilor din R. P. Romînă tin periodic 
conferințe care au drept scop larga popu
larizare in rîndul cetățenilor a legilor 
statului nostru. Printre temele acestor 
conferințe sînt : relațiile de familie, edu
carea și ocrotirea copiilor, legislația mun
cii în tara noastră, regulile de circulație 
pe drumurile publice etc. In Capitală au 
fost tinute în ultimul timp peste 200 ase
menea conferințe, la care au luat parte 
aproximativ 35.000 de cetățeni. Anul tre
cut, în întreaga tară au avut loc 12.340 
de conferințe. (Agerpres)

Dificultățile economice 
ale Argentinei 

ți pretențiile Fondului 
monetar internațional

★
Turneul de la Varșovia pentru desem

narea unei finaliste în Cupa campioni- 
J>r europeni la volei masculin s-a în
cheiat cu succesul echipei Ț.S.K.A. Mos
cova, învingătoare cu 3 1 în meciul de
cisiv cu AZS Varșovia. Voleibaliștii so
vietici, ca și anul trecut, se vor întîlni 
în finala cupei cu echipa Rapid-București, 
câștigătoarea turneului de la Budapesta. 
Cele două meciuri ale finalei vor avea 
loc între 13 mai și 10 iunie la București 
și Moscova.

★
Competiția internațională de volei fe

minin, desfășurată la Ostrava, a revenit 
echipei reprezentative a U.R.S.S. în fi
nală sportivele sovietice au învins cu 
3—1 reprezentativa R. S. Cehoslovace.

★
Întîlnirea de lupte judo, disputată la 

Moscova, între selecționatele U.R.S.S. și 
Franței s-a soldat cu victoria sportivilor 
sovietici, la scorul de 6—2. Aceasta a 
fost prima întilnire internațională susți
nută de sportivii sovietici în noua disci
plină olimpică. Președintele Federației 
franceze, Claude Collard, a declarat: „In' 
curînd, sportivii sovietici vor fi o nouă 
forță în judoul european".

ir
Echipele de gimnastică ale R.S.F.S. 

Ruse au evoluat în R. F. Germană, unde 
au întîlnit echipele selecționate ale a- 
cestei țări. La Kiel a avut loc meciul din
tre echipele masculine. Victoria a reve
nit sportivilor sovietici cu 282,40 la

întreceri atletice în pauzele 
meciurilor de fotbal

GALAȚI (coresp. „Scinteii"). — Pen
tru dezvoltarea atletismului, Clubul spor
tiv orășenesc Galati a luat inițiativa de 
a organiza în fiecare duminică, înaintea 
și în pauzele meciurilor de fotbal, între
ceri sportive între atleți. începutul a fost 
făcut duminică 8 aprilie, cînd 40 de ti
neri de la Asociația sportivă „Speran
ța", Clubul sportiv orășenesc și Școala 
sportivă de elevi s-au întrecut în 4 pro
be de viteză (juniori și seniori).

Printre fruntași, cîștigători de probe, au 
fost tinerii : Sultana Enache, Sorin Zabu- 
lovici de la Asociația sportivă „Speran
ța", Paul Caraman și Victor Vasilachè 
de la Clubul sportiv orășenesc.
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Materialele noi de construcție- 
mai iarg folosite pe șantiere!

(Urmare din pag. I-a)

așaacest lucru deoarece 
am arătat — în unele proiec-

face 
cum 
te sînt prevăzute tot materiale 
vechi, mai puțin eficiente. Alteori, 
deși se prevăd materiale noi, unele 
din aceste materiale, practic nu pot 
fi folosite, pentru că nu se produc 
sau sînt în cantități insuficiente. 
Pentru înlăturarea acestei situații 
și pentru a deschide cîmp larg fo
losirii materialelor noi în construc
ții, este necesară o mai strînsă co
laborare între organele interesate. 
Totodată, cataloagele de materiale 
elaborate de C.S.C.A.S. — care sînt 
puse la îndemîna proiectanților, tre
buie să țină întotdeauna pasul cu 
tot ceea ce apare nou în industria 
materialelor de construcții. în 
scopul cunoașterii noilor materiale 
ar fi foarte nimerit să se organi
zeze expoziții, demonstrații practi
ce unde cei interesați să vadă 
aceste materiale și să facă comenzi 
fabricilor pentru cele de care au 
nevoie.

Este necesar să se depună în con
tinuare eforturi pentru reducerea 
prețului de cost, precum și pentru 
îmbunătățirea caracteristicilor teh
nice ale unor materiale noi. Vopse
lele pe bază de rășini sintetice, de 
pildă, au dat rezultate bune, dar 
parte din ele își pierd repede cu
loarea inițială, ceea ce dăunează as
pectului exterior al blocurilor.

Și încă un lucru. Unele produse 
sînt livrate într-un sortiment re
dus, lipsindu-se astfel șantierele de 
anumite materiale cerute. Timp în
delungat au lipsit unéle dimensiuni 
de țevi și fitinguri din policlorură de 
vinii; nu se produc suficiente ma-

teriale fono, hidro și termo-izolatoa- 
re, deși pentru multe din ele exis
tă posibilități de fabricare în țară.

în interesul promovării mai largi 
a materialelor noi pe șantierele de 
construcții, se simte nevoia ca 
C.S.C.A.S. să stabilească o regle
mentare scrisă și clară a metodo
logiei de introducere a materialelor 
noi în construcții. Ar fi bine ca spe
cialiștii Institutului de cercetări în 
construcții să studieze și să cunoas
că mai îndeaproape nevoile reale 
ale industriei construcțiilor, să ur
mărească pe șantiere comportarea 
noilor materiale și, în funcție de 
constatările făcute, să treacă la îm
bunătățirea caracteristicilor lor teh
nice. în același timp, institutul este 
chemat să acorde șantierelor și uni
tăților de proiectare o asistență 
tehnică cît mai eficientă în vederea 
introducerii materialelor noi. Este 
necesar ca tehnologia de fabricare 
a unor materiale, realizate în con
diții de laborator sau de stație-pi- 
lot, să fie definitivată pe scară in
dustrială, într-un timp scurt și la 
un nivel tehnic ridicat. Ministerul 
industriei construcțiilor, căruia îi 
revine un rol însemnat în extin
derea folosirii materialelor noi de 
construcție, poate interveni eficient 
în ce privește introducerea în fa
bricația de serie a acelor materiale 
care au depășit faza de laborator 
și, în practică, pe șantiere, și-au do
vedit eficacitatea tehnico-economi- 
că, îneît avantajele lor să fie mai 
larg puse în valoare.

Prin introducerea noilor materia
le se asigură realizarea unor con
strucții din ce în ce mai bune, mai 
frumoase și trainice, corespunzătoa
re exigențelor actuale.

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Economistul Federico Pinedo a ac
ceptat postul de ministru al Econo
miei în noul cabinet al președintelui 
Guido. Pinedo și-a început activita
tea conferind cu reprezentanții Fon
dului monetar internațional. Agen- 
;ia Associated Press arată că sar
cina sa imediată este de a obține un 
împrumut. în următoarele săptă- 
mîni devine scadentă o datorie mai 
veche a Argentinei de circa 300 mi
lioane dolari și situația precară a 
bugetului țării nu permite în pre
zent achitarea acestei datorii. Prin
tre condițiunile impuse de Fondul 
monetar pentru acordarea unui nou 
împrumut, arată U.P.I., este și cea 
referitoare Ia concedierea unui nu
măr de funcționari și muncitori, pre
cum și trecerea în mîini particulare 
a unei serii de întreprinderi de stat.

Agenția Reuter anunță că condu
cătorii Confederației generale a 
muncii au publicat o declarație, ex- 
primîndu-și nemulțumirea față de 
numirea lui Pinedo, cerînd, totodată, 
guvernului să pună în libertate pe 
toți deținuții politici, să respecte le
gislația muncitorească în vigoare și 
să înceapă consultări cu toate parti
dele politice. Ei au susținut cu tărie 
necesitatea respectării voinței popu
lare exprimată la alegerile din 18 
martie.

O declarație în același sens a fost 
publicată de „Consiliul democratic“, 
care grupează Partidul avangarda 
socialistă, Partidul Comunist din 
Argentina, Mișcarea populară din 
Argentina, grupul de deputați ai 
Partidului radical popular, organi
zația de tineret a Partidului demo
crat progresist și grupul dizident al 
Uniunii civice radicale a poporului.

Potrivit agenției Reuter, ministrul 
de Interne, Rodolfo Martinez, a fost 
exclus din Partidul creștin demo
crat, deoarece a acceptat să colabo
reze cu guvernul președintelui 
Guido .

O demonstrație 
de intimidare a popoarelor 
din regiunea Caraibilor

Manevrele flotei navale americane
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. anunță că în regiu
nea Mării Caraibilor și a Oceanului 
Atlantic au început cele mai mari 
manevre navale ale flotei ameri
cane care s-au desfășurat vreodată în 
această zonă. La exercițiile, care 
vor dura trei săptămâni, participă 
40.000 oameni și 83 de vase mili
tare, printre care și purtătorul de 
avioane „Forrestal“.

Ziarul cuban „REVOLUCION“, re
ferindu-se la aceste manevre, scrie 
că „ele au loc într-un moment cînd 
mișcările populare se intensifică în 
Republica Dominicană, Guatemala, 
Venezuela, Columbia și Ecuador“. 
Dată fiind amploarea acestor ma
nevre, ziarul le consideră drept „o 
demonstrație de intimidare a po
poarelor din regiunea Caraibilor 
care luptă împotriva opresiunii și 
exploatării“.

intensifică Snpta 
de insurgenți 

tașamentele de insurgenți își desfă
șoară activitatea în special în sta
tele Merida, Falcon, Portuguesa, Su
cre, Zulia și Miranda.

Aceeași agenție relatează că un 
ziarist vèriézuelian, care a reușit să 
ajungă pînă la o tpbără a partiza
nilor din Merida, confirmă că nu
meroși tineri țărani au intrat în de
tașamentele dé insurgenți și că 
populația rărală sprijină pe scară 
largă aceste detașamente. „Dacă in
surgenții vor reuși să întrerupă cir
culația pe șoseaua interamericână, 
în apropiere de orașul Merida, a de
clarat ziarisftil, ei vor suprima co
municațiile terestre între Caracas și 
regiunile petrolifere“.

După cum anunța la 8 ■ aprilie a- 
genția U.P.I. referindu-se la un co
municat al guvernului Venezuelei, 
o nouă ciocnire între trupe și insur
genți a avut loc în apropiere de 
orașul Paramo Chejende, la 280 mile 
sud-vest de Caracas.

Un alt detașament de insurgenți a 
întrerupt comunicațiile între orașul 
La Victoria și Tocuyo și a capturat 
trei autocamioane militare.

GagarinConvorbirea lui Iuri
al agenției TASScu un corespondent

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite reportajul corespondentu
lui său, Aleksandr Romanov, despre 
întîlnirea cu primul cosmonaut, Iuri 
Gagarin. Redăm mai jos cîteva ex
trase din declarațiile făcute de I. Ga
garin cu acest prilej.

Convorbirea a început cu între
barea : care sînt, după părerea dv., 
principalele rezultate ale cercetării 
Cosmosului în anul care a trecut 
de la zborul pe care l-ați efectuat ?

RĂSPUNS : După părerea mea, 
principalul rezultat al cuceririi spa
țiului cosmic îl constituie faptul că 
el poate fi studiat și cucerit nu nu
mai de aparate automate, ca înain
te, ci direct de om. Omul pătrunde 
tot mai încrezător în spațiul cos
mic. Prin zborul meu, prin zboru
rile lui Gherman Titov și John 
Glenn s-a dovedit că omul poate 
să trăiască în Cosmos, poate să lu
creze în condițiile imponderabilită
ții și acțiunii altor factori. Acum, 
oamenii de știință și cosmonauții 
trebuie să stabilească cît de mult 
poate să lucreze omul în spațiul 
cosmic, fără a-și periclita sănăta
tea — 5, 10 zile sau un timp mai 
îndelungat.

Aceasta este una din principalele 
sarcini înainte de a trece la zbo
ruri mai complicate, de pildă, spre 
Lună, la crearea stațiunilor orbi
tale sau interplanetare.

Așadar, cele două zboruri efectua
te de navele sovietice „Vostok" și 
„Vostok-2“ în jurul Pămîntului, re
zultatele studierii amănunțite a în
tregului complex de date științifice 
obținute în timpul șederii omului în 
spațiul cosmic — iată principalul 
rezultat al acestui an.

ÎNTREBARE : Ați amintit despre 
zborul lui Gherman Titov și al cos
monautului american. în 
sînt ele comparabile ?

RĂSPUNS : Din punct 
al realizărilor naționale, 
mericani zborul lui Glenn este o 
mare realizare. Nu vreau să dimi
nuez meritele personale ale lui John 
Glenn. Firește că el a făcut, mult. în 
comparație cu zborurile lui Shepard 
și Grissom, raidul său este un märe 
pas înainte în cucerirea spațiului 
cosmic de către Statele Unite.

îl salutăm cordial pe colegul nos
tru american, care a confirmat des
coperirea sovieticilor că omul poate 
să trăiască și să lucreze în stare de 
imponderabilitate. Cu toate acestea, 
zborul lui Glenn nu poate suferi nici 
o comparație cu zborul lui Titov. 
Gherman Titov a rămas în Cosmos 
ceva mai mult de 25 de ore, a făcut 
17 rotații în jurul globului pămîn- 
tesc. El a îndeplinit un program in
comparabil mai complicat decît 
Glenn, program care are o însem- 
nățate de perspectivă excepțional de 
mare.

ÎNTREBARE : Care este impor
tanța practică a cuceririi Cosmosu
lui pentru treburile noastre pămîn- 
tești ?

RĂSPUNS : Deocamdată este greu 
să cuprinzi această problemă în toa
tă multilateralitatea sa. Această pro
blemă a fost pusă atunci cînd în 
văzduh s-au ridicat primele avioa
ne. Va veni ziua cînd oamenii vor 
simți practic și foloasele zborurilor

ce măsură

de vedere 
pentru a-

cosmice. Retransmiterea emisiunilor 
de televiziune, organizarea serviciu
lui meteorologic internațional pen
tru a întocmi buletine mai precise 
ale timpului probabil, îmbunătăți
rea mijloacelor de telecomunicații 
—- iată o enumerare nici pe depar- ■ 
te completă a foloaselor legate de 
Cosmos.

ÎNTREBARE : Așadar, cucerirea 
Cosmosului poate aduce tuturor po
poarelor foloase reale ?

RĂSPUNS : Despre aceasta s-a 
vorbit în mod precis în mesajul a- 
dresat de Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov, președintelui S.U.A., John 
Kennedy. L-am citit cu multă plă
cere. îmi dau bine seama că dacă 
oamenii de știință din toate țările 
și în primul rînd din Uniunea So
vietică și din America își vor uni 
eforturile în lupta pențru cucerirea 
spațiului cosmic, aceasta va da un 
puternic impuls cuceririi sale cît 
mai rapide.

Referindu-se la faptul că reprezen
tanții americani refuză sub diferite 
pretexte să pună la dispoziția Co
mitetului special O.N.U. materialul 
cu privire la rezultatele zborului lui 
John Glenn, I. Gagarin a spus:

Refuzul de a face schimburi de in
formații științifice nu va fi în folo
sul americanilor. Cele mai impor
tante date despre spațiul cosmic au 
fost obținute de noi. Lor le este de 
mai mult folos să utilizeze realiză
rile noastre, decît nouă — cele ame
ricane.

Oamenii de știință americani afir-’ 
mă tot timpul că S.U.A. trebuie să 
fie primele în spațiul cosmic, să 
ajungă primele pe Lună, pe Marte 
și pe alte planete. Timpul va dovedi 
cine va fi primul. Nici oamenii de 
știință sovietici nu stau cu brațele 
încrucișate, ci lucrează. Aș vrea să 
întreb : oare este atît de important 
cine va fi primul ? Principalul este 
ca spațiul cosmic să slujească bi
nelui omenirii. Uniunea Sovietică nu 
intenționează de loc să domine pe 
Lună. Ea nu intenționează să creeze 
acolo baze

ÎNTREBARE : Care sînt, după pă
rerea dv., cele mai apropiate pers
pective ale cuceririi spațiului cos
mic ?

RĂSPUNS : Ele sînt strîns legate 
de ceea ce s-a realizat pînă acum. 
Se vor înfăptui, probabil, zboruri 
în jurul globului pămîntesc pentru 
a stabili definitiv dacă este posibil 
ca omul să lucreze timp îndelungat 
în spațiul cosmic.

Va veni probabil și timpul cînd 
va fi posibil ca să pătrundă în spa
țiul cosmic nu numai cosmonauții, 
ci și oameni de știință, pentru ea 
ei să poată observa singuri fenome
ne imposibil de observat de pe Pă- 
mînt.

Aparatele, a declarat Gagarin, 
nu-1 vor putea înlocui nici
odată pe om. Fără participarea 
sa la dirijarea navei, nu va fi po
sibil, să spunem, să se ajungă pe 
Venus. Echipajul navelor va putea 
în timpul zborurilor să facă rectifi
cările necesare la programul stabi
lit, pentru aterizarea cu precizie a 
navei.

într-un cuvînt, viitorul aparține 
omului care dirijează nava cos
mică.

»

Pe șantierul celei mai mari 
hidrocentrale din lume

> » e 'mctlul drept al marelui 
z SB fluviu siberian Enisei, lîngă 
/ satul Șumiha, acolo unde în 
x taigaua de nepătruns se mai
> păstrau rămășițele unui vechi
< schit, se văd printre schelele dèse 
\ contururile unor blocuri înalte
> cu patru și cinci etaje. Este noul
< oraș Divnogorsk, (orașul minune) 
\ al constructorilor hidrocentralei
> de la. Krasnoiarsk, care va fi cea
< mai mare din lume.
> Gigantul de la Krasnoiarsk va 
? avea o putere de 6.000.000 kW,
> adică odată și jumătate mai 
? mult decît cele două mari hidro-
> centrale din S.U.A. — Grand
< Coulee și Boulder Dam laolaltă.
> El va produce anual 20 miliarde 
y kilowați-ore, adică tot atît cît au 
? produs în anul 1955 toate hidro- 
s centralele din Uniunea Sovietică. 
? Caracteristic este faptul că ener-
> gia produsă de hidrocentrala de 
ç la Krasnoiarsk va fi cea
> ieftină : prețul
f kilowat-oră va fi de numai 0,03
> copeici.
> Apele fluviului vor fi zăgăzuite
> cu un baraj de dimensiuni cu
> adevărat gigantice : înălțimea de
’ 120 m., lungimea de cea 1 km.
> în spatele barajului, pînă la 
’ Minusiisk și Abakan se va forma
> unul d.in cele
’ voare de apă din lume
> Krasnoiarsk. 
’ o capacitate
> apă și va fi 
J decît cea de
> Inginerii sovietici au găsit so- 
’ Iuții ingenioase la proiectarea a-

mai
de cost al unui

mai mari rezer- 
marea 

Noua mare va avea 
de 77 miliarde m.c. 
de 2,5 ori mai mare 
la Volgograd.

cestui gigant. Ei au creat pri
ma linie în flux de betonare 
neîntreruptă din lume. Este vorba 
de proiectul unei uzine automate 
de beton cu o capacitate de 
300 mc pe oră care se și constru
iește la o distanță de 200 m. de 
baraj. De aici, betonul va fi tri
mis automat, pe bandă rulantă, 
spre baraj, unde va fi turnat și 
bătătorit cu ajutorul unui buldo
zer electric și al unui vibrator 
automat. De-a lungul 
său drum, betonul va 
mai prin încăperi cu 
ționat în care se va 
temperatură stabilă.
operație va fi condusă de un sin
gur operator, de la masa de Co
mandă.

La toate hidrocentralele ce s-au 
construit pînă în prezent, trece
rea vaselor care navighează pe 
cursul fluviilor se face prin 
ecluze. La Krasnoiarsk acea
stă soluție nu era acceptabilă 
deoarece diferența de nivel a 
apei de o parte și de alta a ba
rajului va fi de 100 de metri. E- 
cluze cu atîtea trepte nu s-au 
mai construit : ar fi prea costisi
toare și ar necesita prea mult 
timp pentru trecerea navelor. Și 
iată că specialiștii sovietici au 
construit proiectul unui funicu
lar, un fel de „lift" care va ridi
ca vasele și le va trece de cea
laltă parte a barajului. Este des
tul să arătăm că față de cons
trucția ecluzelor care ar fi cos
tat 100 milioane ruble, amenaja
rea „liftului" va necesita numai 
12 milioane ruble.

întregului 
trece nu- 
aer condi- 
menține o 

întreaga

Un proiect urbanistic: „Leipzig-2"
în colabo- 
experți so-

Arhitecți germani, 
rare cu un grup de 
vietici, au pus la punct proiectul 
lui „Leipzig-2". Noul oraș, care 
se va numi astfel va fi construit

la aproximativ 20 km est de Leip
zig, de care va fi legat printr-o 
linie de trenuri rapide. La înce
putul existenței sale „Leipzig-2" 
va avea 35.000 de locuitori.

în anii puterii populare, la Héviz 
(R. P. Ungară) a fost amenajată o 
sfafiune de cură. în fotografie : 
clădirea unui sanatoriu pentru oa
menii muncii.

Folosirea izotopilor 
radioactivi

VARȘOVIA (De la coresponden
tul nostru). — Izotopii radioactivi 
își găsesc aplicare în diferite dome
nii. Astfel Institutul tehnic de cons
trucții și alte centre științifice din 
R. P. Polonă întreprind cercetări 
pentru determinarea, cu ajutorul 
izotopilor, a cantității de apă din 
materialele de construcție, pentru 
dozarea automată a elementelor 
componente ale betonului etc. Este 
prevăzută, de asemenea, întrebuin
țarea izotopilor în cercetarea ca
lității betonului și prefabricatelor.

La sfîrșitul cincinalului (1965) în 
întreprinderile industriei construc
țiilor vor funcționa circa 100 de 
defecfo$coape și alte instalații pe 
bază de izotopi.
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ACȚIUNI PENTRU DEZARMARE 
PACE ÎN DIFERITE ȚĂRI

DELHI 9 (Agerpres). — La 8 
prilie s-a încheiat Congresul pe în
treaga Indie pentru dezarmare ge
nerală și pace, 
au adoptat în 
de rezoluții.

„Dezarmarea 
un sistem de 
corespunzător — iată de ce are ne
voie mai mult ca de orice omenirea 
în prezent“ — se spune în una din
tre aceste ^rezoluții.

★

ROMA. Peste 15.000 de oameni au 
luat parte la mitingul antirăzboinic 
care a avut loc la Avenza, în apro
piere de Carrara, cu prilejul împli
nirii a 17 ani de la eliberarea aces
tui oraș de sub ocupanții germano- 
fasciști. Au participat reprezentanți 
ai locuitorilor din Roma, Milano, 
Bologna, Genua, Terni, Livorno, 
Nisa și alte orașe din Italia.

, Mitingul s-a desfășurat sub lozin
ca luptei pentru pace, pentru dezar
mare generală și totală.

★

CANBERRA 9 (Agerpres). — Parti
zanii păcii din Australia au declarat că 
hofărîrea guvernului australian cu pri
vire la o eventuală dotare a armatei 
australiene cu armament nuclear, pre
cum și la amplasarea acestei arme uci
gătoare pe teritoriul țării subliniază 
o dată mai mult necesitatea încheierii 
cît mai grabnice a acordului cu privire 
la dezarmarea generală și totală.

Din inițiativa partizanilor păcii, în 
prezent se desfășoară pe tot cuprinsul 
Australiei campania pentru dezarmare, 
împotriva experiențelor nucleare pe 
care S.U.A. intenționează să le efec
tueze în atmosferă pe insula Christmas 
din Oceanul Pacific. Această campanie 
se va încheia prin demonstrații de 
masă pentru dezarmarea generală la 
Sydney și Melbourne, demonstrații care 
vor avea loc la sfîrșiful acestei luni.

Șl

a-

Delegații la Congres 
unanimitate o serie

generală și totală cu 
inspecție și control

GENEVA 9. — De la trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea: La 9 apri
lie a avut loc a treia ședință a Co
mitetului plenar, constituit pentru a 
examina măsuri de natură să con
tribuie la destinderea încordării in
ternaționale și ca atare să ușureze 
realizarea dezarmării generale și to
tale. în cursul ședinței de luni a 
continuat discutarea problemei in
terzicerii propagandei de război.

Reprezentantul S.U.A., A. Dean, 
și-a consacrat cea mai mare parte 
a cuvîntării sale explicării docu
mentului prezentat de delegația Sta
telor Unite la 9 aprilie spre exami
nare Comitetului plenar. în intenția 
autorilor, acest proiect de declara
ție propus spre a fi inclus în rapor
tul Comitetului celor 18 trebuie să 
constituie o alternativă la proiectul 
sovietic — „Declarația cu privire la 
interzicerea propagandei de război“.

în esență, în problema interzicerii 
propagandei de război, delegația a- 
mericană a acționat în două direcții. 
Pe de o parte, ea a dat înapoi de la 
ideea adoptării unei declarații de 
interzicere a propagandei de război, 
iar pe de altă parte abordează pro
bleme care nu au de-a face direct 
cu cele în discuție, căutînd să com
plice lucrurile cît mai mult. Sta
tele Unite manevrează în fel și chip 
pentru a ascunde faptul că nu do
resc să accepte obligația de a adop
ta o legislație internă care să inter
zică propaganda de război.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, George Macovescu, a 
subliniat ca factor pozitiv modul fa
vorabil în care a început să fie pri
mită în general adoptarea unei de
clarații tinzînd la interzicerea pro
pagandei de război. El a obiectat 
însă împotriva includerii acestei 
probleme într-un capitol special al 
raportului pe care Comitetul celor 
18 îl va prezenta Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. „Principiul inter
zicerii propagandei de război, a spus 
delegatul romîn, trebuie să fie sta
tornicit într-un document interna
țional de larg răsunet, deschis tu-

anu-
abate lucrările 
alte probleme, 
fiecare impor- 
să ne facă să 
obiectivul în-

turor statelor, adresat tuturor po
poarelor, tuturor factorilor respon
sabili pentru vehicularea ideilor în 
societatea contemporană”.

El a condamnat încercările 
mitor delegați de a 
Comitetului spre 
care, deși prezintă 
tanță, „nu trebuie 
pierdem din vedere
scris pe ordinea noastră de zi : in
terzicerea propagandei de război”.

în încheiere, reprezentantul R.P. 
Romîne a propus ca sugestiile fă
cute în această problemă să fie exa
minate de către cei doi copreședinți 
care să elaboreze un proiect comun 
de declarație ce va fi prezentat con
ferinței.

Cuvîntarea reprezentantului ro
mîn a fost ascultată cu atenție de 
către delegați.

Reprezentantul Braziliei, care a 
luat cuvîntul în continuarea ședin
ței, s-a declarat de acord cu propu
nerea delegației romîne în legătură 
cu elaborarea de către cei doi co
președinți a unui proiect comun de 
declarație.

Reprezentantul Braziliei a subli
niat că interzicerea propagandei de 
război este o problemă politică și nu 
juridică. De aceea, a spus el, sînt 
cu totul neîntemeiate afirmațiile că 
legislația care interzice propaganda 
de război ar încălca libertatea cu- 
vîntului și alte libertăți.

în continuarea ședinței a luat cu
vîntul șeful delegației U.R.S.S., 
V. A. Zorin.

V. A. Zorin a amintit că la discu
tarea problemei interzicerii propa
gandei de război a predominat o at
mosferă de colaborare rodnică și

dorința de a se pune capăt otrăvirii 
atmosferei internaționale prin în
demnuri continue la război, la duș
mănie și ură între popoare.

Declarînd că va vorbi pe larg des
pre documentul prezentat la 9, apri
lie de delegația americană după ce 
îl va studia, V. A. Zorin a mențio
nat totodată că chiar de la prima 
vedere acest document prezintă lip
suri esențiale, deoarece nu prevede 
nici un fel de măsuri concrete în 
vederea încetării propagandei de 
război.

Discutarea în comitet a problemei 
interzicerii propagandei de război, a 
declarat în încheiere V. A. Zorin, 
denotă că majoritatea covîrșitoare a 
delegațiilor sînt gata să semneze o 
declarație internațională corespun
zătoare și să ia măsuri pentru a 
pune propaganda de război în afara 
legii. La rîndul său, delegația sovie
tică este gata să ia toate măsurile 
necesare pentru a facilita realizarea 
unui acord în această problemă.

După cum arată experiența, sim
ple declarații cu privire la utilitatea 
încetării propagandei de război sînt 
în mod vădit insuficiente. Sînt ne
cesare anumite obligații, măsuri 
concrete de ordin legislativ, pe care 
fiecare stat să le ia, firește, în con
formitate cu procedura lui constitu
țională, dar care pot curma propa
ganda de război în întreaga lume. 
Delegația sovietică nădăjduiește că 
în interesul întăririi păcii generale, 
toți membrii comitetului vor mani
festa hotărîrea de a colabora pen
tru obținerea unui acord reciproc 
acceptabil în acest sens.

o ©o-----------

Reuniune consacrată 
prieteniei dintre popoarele 

romîn și grec
ATENA 9 (Agerpres). — Cu pri

lejul sărbătorii naționale a Greciei, 
Liga de prietenie greco-romînă a 
organizat la 8 aprilie în sala teatru
lui „Acropol“ din Atena o reuniune 
consacrată prieteniei dintre popoa
rele romîn și grec la care au par
ticipat personalități din viața poli
tică a Greciei, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Reuniunea a fost deschisă de pre
ședintele Ligii, generalul Leonidas 
Spais, după care a luat cuvîntul 
acad. Spiros Melas, care a relevat 
relațiile istorice dintre cele două 
popoare.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
M. Bălănescu, ambasadorul 
Romîne la Atena.

R. P.

■®.
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Consiliul de Securitate 
a condamnat acțiunile 
agresive ale Izraelului
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 

aprilie Consiliul de Securitate
aprobat cu zece voturi (o abținere — 
Franța) o rezoluție care confirmă re
zoluția din 19 ianuarie 1956 a Consi
liului de Securitate prin care sînt con
damnate acțiunile militare ale Izraelu
lui. în rezoluție se subliniază că „ata
cul Izraelului (împotriva teritoriului 
Siriei — N. R.) săvîrșit la 16—17 mar
tie 1962 constituie o încălcare groso
lană a rezoluției din 19 ianuarie 1956“. 
Rezoluția cere Izraelului să se „abțină 
pe viitor de la asemenea acțiuni“.

O «o

japonia protestează împotriva 
experiențelor nucleare

Nota adresată
din insula Christmas

Statelor Unite

Poporul francez s-a pronunțat 
pentru pace în Algeria

Rezultatele referendumului care 
a avut loc ieri în Franța sînt urmă
toarele :

Pentru „da" : 17.505.473 voturi.
Pentru „nu" : 1.794.553 voturi.
Din cei aproximativ 27 milioane 

alegători înscriși, ceva mai mult de 
24 la sută s-au abținut de la vot.

Semnificația rezultatului referen
dumului este în primul rînd aceea 
că poporul francez a spus „da“ a- 
cordurilor de la 
Evian și păcii în 
Algeria — și „nu" 
fasciștilor. în legă
tură cu aceasta, 
ziarul „l'Humanité" 
a scris azi diminea
ță, sub semnătura 
lui Etienne Fajon, 
ferendumului a confirmat succesul 
luptei popoarelor francez și algerian 
pentru pace în Algeria“.

Poziția hotărîtă luată de partidul 
comunist pentru aprobarea acordu
rilor de la Evian s-a făcut puternic 
resimțită. în circumscripțiile în care 
partidul comunist deține o influență 
dominantă, proporția buletinelor cu 
,‘,da“ a fost mult mai mare. De pil
dă, în departamentul Senei,’ în cele 
12 comune în care cu prilejul re
ferendumului din 1961, s-a votat 
„nu", corespunzător poziției Parti
dului Comunist Francez, căci pe a- 
tunci nu se acordau garanții efi
ciente pentru dreptul la autodeter
minare al poporului algerian, s-a 
înregistrat cel mai mare procent de 
voturi „da".

Numeroase ziare burgheze au re
levat și ele semnificația votului ca' 
un vot în favoarea păcii în Alge
ria. Astfel, cotidianul „France Soir“ 
a apărut cu titlul : „.Francezii s-au 
pronunțat în număr mare pentru

Corespondenjă telefonică 
din Paris

că „rezultatul re-

independența Algeriei", iar zia
rul „Paris Jour" scrie : „In marea 
lor majoritate alegătorii au votat 
pentru aprobarea acordurilor de la 
Evian, pentru pace în Algeria, pen
tru independență și colaborare cu 
Franța și au condamnat O.A.S. și pe 
cei care sprijină această organiza
ție fascistă“. în articolul de fond al 
ziarului „Le Figaro", după ce se a- 
rată că un popor întreg a ratificat 

acordurile dèY’îla 
Evian, se spui. ; 
„Ratificarea * p’ a 
și condamndcua 
fără drept de apel 
a aventurierilor 
sprijiniți în metro
polă numai de un 
de conspiratori șipumn de înăcriți, 

de ambițioși care-și bazează poli-. 
tica pe vremuri apuse“.

Această înfrîngere a fasciștilor 
nu i-a făcut însă pe aceștia să re
nunțe la acțiunile loz teroriste. Chiar 
în ziua în care în Franța cetățenii 
mergeau la vot, în Algeria au avut 
loc peste 20 de atentate în urma 
cărora au fost omorîte 18 persoane 
iar 54 au fost rănite. în aceeași zi, 
la Oran, echipele O.A.S., făcîndu-și 
mai departe de cap, au ocupat ti
pografiile a două ziare locale și au 
scos ediții speciale, difuzato într-un 
tiraj de 100.000 exemplare.

în legătură cu acestea, ziarul 
„l'Humanité“ își încheie astfel edi
torialul său consacrat referendumu- > 
lui : „Oamenii muncii și toți repu
blicanii trebuie să-și întărească u- 
nitatea, să-și desfășoare acțiunile 
pentru ca încetarea focului să se 
transforme într-o pace trainică, iar 
complotiștii să fie făcuți inofensivi“.

JEAN ROCCHI

TOKIO 9 (Agerpres). — într-o 
notă remisă la 9 aprilie ambasado
rului Statelor Unite la Tokio, Ja
ponia protestează împotriva creării 
în jurul insulei Christmas a unei 
vaste zone interzise navigației, în 
vederea experiențelor nucleare în 
atmosferă pe care S.U.A. plănuiesc 
să le efectueze luna aceasta. Crea
rea zonei interzise navigației, se 
subliniază în notă, constituie „o 
pregătire concretă importantă pen
tru experiențele nucleare”. Japonia 
cere guvernului american să anu
leze noua serie de experiențe în at
mosferă.

Nota japoneză remarcă totodată 
că zona amintită se află în apele 
internaționale și interzicerea navi
gației constituie o violare a drep
tului internațional. Nota subliniază 
că experiențele americane vor pro
voca numeroase pagube economiei

japoneze, deoarece zona delimitată 
în vederea experiențelor constituie 
o importantă regiune de pescuit 
pentru pescarii japonezi. Guvernul 
japonez își rezervă dreptul de a 
cere S.U.A. despăgubiri corespun
zătoare pagubelor economice care 
vor rezulta de pe urma experien
țelor.

★

TOKIO 9 (Agerpres). — La 8 apri
lie a avut loc în orașul Yokosuka 
din prefectura Kanagawa o demon
strație împotriva planului autorită
ților japoneze de a‘construi o bază 
pentru rachete „Nike“ în apropiere 
de Tokio. La demonstrație au luat 
parte peste 3.000 de oameni.

Demonstranții au venit din 
rite părți ale prefecturii.

Ei s-au îndreptat spre locul 
se va construi baza, scandînd: 
ne trebuie rachete".

dife-

Lupta țăranilor italieni pentru reforma agrară

„Vom elibera neapărat Irianul de vest anul acesta
— declară președintele Sukarno

DJAKARTA 9 (Agerpres).— Vom 
elibera neapărat Irianul de vest 
anul acesta, a declarat președintele 
Sukarno cu prilejul sărbătoririi Zi
lei Flotei Aeriene a Indoneziei.

Indonezia, a spus Sukarno, năzu
iește spre reglementarea pașnică a 
problemei Irianului de vest, dar 
dacă imperialiștii se vor încăpățîna, 
Indonezia va fi nevoită să recurgă 
la mijloacele pe care le consideră 
necesare pentru eliberarea terito
riului său. Eliberarea Irianului de 
vest, a subliniat președintele, este

una din sarcinile principale ale re
voluției indoneziene.

Referindu-se la criticile unor 
cercuri din S.U.A. cu privire la ac
țiunile Indoneziei împotriva ocupă
rii de către Olanda a Irianului de 
vest, Sukarno a comparat acțiunea 
țării sale cu acțiunea pe care ar în- 
treprinde-o Statele Unite dacă In
donezia ar ocupa prin forță statul 
Texas. „Ar fi un lucru logic pentru 
Statele Unite să ia armele împotriva 
Indoneziei, a spus președintele. în 
ce ne privește, noi luăm armele 
pentru a îndeplini destinul nostru“.

unde 
„Nu

FLORENȚA 9 (Agerpres). — La 
Florența a avut loc un mare mi
ting al țăranilor italieni pentru re
forma agrară, la care au participat 
25.000 de persoane, în majoritate 
dijmași. La miting a luat cuvîntul 
Agostino Novella, secretar general 
al Confederației Generale a Muncii 
din Italia. Noul guvern, a spus vor
bitorul, a acceptat și a recunoscut 
o serie de revendicări importante 
ale oamenilor muncii. Printre altele 
el a recunoscut necesitatea de a se 

■ înlătura dijma.
Dar, a continuat vorbitorul, nu se

poate trece cu vederea rezistența 
îndîrjită din partea moșierilor. A- 
ceasta rezistență își găsește expre
sie și în acțiunile guvernului. Fan- 
fani a declarat că va încuraja cum
părarea pămîntului de către țărani, 
dar nu va admite niciodată expro
prierea pămîntului moșieresc, nici 
chiar prin plătirea unor compen
sații.

în încheiere, participanții la mi
ting au adoptat o rezoluție în care 
cer ca parlamentul să aprobe o le
gislație cu privire la reforma a- 
grară înainte de strîngerea recoltei 
din anul acesta.

Populația unui sat algeiian primește cu deosebită căldură pe luptătorii Frontului Național de Eliberare.
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„Ziua cosmonauticii”

în U.R.S.S.

coniFmMu / st nu «m
Paul K. Padover, profesor de știin

țe politice la Noua Școală de Cer
cetări Sociale din New York, a fă
cut o călătorie într-o serie de țări 
din Asia (Japonia, India, Malaya). 
Profesorul nu s-a dus să se plimbe. 
După cum singur mărturisește, încă 
de acum zece ani el se deplasează 
periodic în Asia pentru a ține con
ferințe despre S.U.A. Aprecierile pri
lejuite de ultima sa călătorie, Pa
dover le-a formulat într-un articol 
publicat în săptămânalul american 
„NEW YORK TIMES MAGAZINE", 
în cea mai mare parte a articolului 
său, el recunoaște, vrînd-nevrînd, 
scăderea prestigiului S.U.A. peste 
hotare ; credincios misiunii sale, el 
încearcă totuși să prezinte o argu
mentare în apărarea „democrației" 
occidentale. în articolul său intitu
lat „Asia pune întrebări precise 
S.U.A." Padover arată că a fost pus 
în situații delicate de către auditori.

„Un american care ține o confe
rință în fața unui public asiatic este 
întotdeauna asaltat cu întrebări 
despre S.U.A. Sutele de întrebări pe 
care mi le-am notat pot fi împărțite 
în trei categorii generale. Una este 
democrația, a doua politica internă, 
iar a treia politica externă a S.U.A. 
Bineînțeles, ele au o corelație atît 
în mintea celor care pun întrebă
rile, cît și în realitate, dar pentru 
claritatea expunerii voi vorbi despre 
fiecare în parte“.

în continuarea articolului se arată: 
„Civilizația capitalistă a S.U.A. și 

politica ce decurge din aceasta sînt 
de neînțeles pentru asiatici.

Mulți intelectuali asiatici găsesc 
în învățătura marxistă o explicație 
filozofică a istoriei și o analiză po
litică convingătoare. Marxismul le 
satisface setea de adevăr într-o 
lume în continuă mișcare și le fur
nizează o ideologie sigură. în afară 
de aceasta, marxismul are un as
pect umanitar în sensul că propo- 
văduiește o societate fără clase, în 
care să nu existe sărăcie, exploa
tare sau inegalități 
grante.

Astfel, marxismul 
ca o convingere și 
îndrumător sigur... 
deră că ideologia lor este științifică 
și capabilă să dea o interpretare

precisă sensului evenimentelor. De 
aceea, asiaticii întreabă de ce res- bat 
ping S.U.A. marxismul ?

Ei nu se îndoiesc că răspunsul a- 
devărat este : S.U.A. resping mar
xismul deoarece sistemul capitalist 
nu-1 poate tolera". In Asia, mărtu
risește Padover, este clar că Wall- 
Streetul (adică monopolurile — n.r.) 
este împotriva existenței în S.U.A. a 
unor partide de stînga.

„Două dintre numeroasele între
bări pe care le pun asiaticii în le-

Răsfoind presa străină

economice fia-

este îmbrățișat 
acceptat ca un 
Marxiștii consi-

gătură cu instituțiile și politica in
ternă a S.U.A. îi interesează cel mai 
mult.

Una se referă la situația negrilor, 
iar cealaltă la genul de civilizație 
produs de capitalism". în trecutele 
călătorii, menționează Padover, a- 
siaticii îi puneau întrebări în legă
tură cu linșarea negrilor în S.U.A. 
Nici în recenta sa călătorie, confe
rențiarul n-a fost scutit de întrebări 
privind situația populației de cu
loare din S.U.A.

„Trebuie să ținem seama — sub
liniază profesorul american — de 
faptul că asiaticii au o atitudine ab
solut negativă față de capitalism, 
atît ca ideologie, cît și ca institu
ție economică...

în genere, părerea asiaticilor des
pre capitalism este că el reprezintă 
un sistem nemilos, ostil bunăstării 
poporului, făurit în special în folo
sul bogaților, a căror prosperi
tate și existență depind de cheltu
ieli de înarmare și de imperialism 
economic.

De aceea, întrebările pe care le 
pun asiaticii sînt bazate pe cea mai 
proastă părere despre capitalism. De 
pildă, ei întreabă : „Cum explicați 
existența cartierelor cu locuințe in
salubre și delicvența juvenilă într-o 
țară atît de prosperă ca a dv. ?", 
„Este adevărat că atît partidul repu
blican, cît și cel democrat sînt do
minate de capitaliști și că de aceea 
nu există nici o diferență între ideo
logia lor ?", „De ce numai copiii 
bogaților au posibilitatea să facă 
studii superioare ?'.

IS T I
narea față de represiunile din Ger
mania occidentală împotriva celor 
mai buni reprezentanți ai poporului 
german — antifasciștii — și protes
tează împotriva represiunilor la care 
guvernul de la Bonn supune Uniu
nea persoanelor persecutate de na
ziști.

ROMA. După cum anunță ziarul 
„Unita”, la Neapole a avut loc o 
ciocnire între polițiști și muncito
rii de la o uzină, aparținînd socie
tății „Fiat“, care au organizat o de
monstrație. Șapte muncitori au fost 
răniți.

In amintirea victoriei

R
prevede construirea unui teatru și 
a unui muzeu care va cuprinde tro
feele capturate de la invadatori.

PARIS. La pulberăria Saint Just 
din apropierea orașului Pont Saint 
Esprit (Franța) a avut loc o puter
nică explozie. Potrivit relatărilor 
A.F.P. toate clădirile aflate în apro
pierea pulberăriei au fost avariate. 
Majoritatea magazinelor și clădirilor 
orașului Pont Saint Esprit, situat la 
șase kilometri de locul exploziei, au 
avut de suferit pagube. în urma ex
ploziei 20 de persoane au fost 
omorîte.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a hotărît ca în 
fiecare an, la 12 aprilie, să fie săr
bătorită în U.R.S.S. „Ziua cosmo
nauticii“, în cinstea primului zbor 
din lume efectuat de omul sovietic 
în Cosmos-

derați ca simpatizanți ai comunis
mului, se apreciază totuși că anti
comunismul împiedică S.U.A. să 
ducă o politică realistă.

Padover arată că unii asiatici 
gîndesc că S.U.A. se tem de atrac
ția pe care o exercită comunismul a- 
supra maselor sărace.'„Altfel, spun 
ei, cum se explică sprijinirea per
manentă de către S.U.A. a dictatu
rilor fasciste în America Latină și 
ura lor, care merge pînă Ja acțiuni 
agresive, față de Cuba procomu- 

mai frecvente nistă a lui Castro ? De asemenea, 
ce altceva decît numai antico
munismul poate explica politica 
S.U.A. față de Formoza ~ 
n.r.) și refuzul lor de a 
China comunistă ?“

„Dacă neînțelegerea 
dintre S.U.A. și Asia va 
subliniază profesorul Padover — 
prăpastia dintre ele se va adînci“.

Un locuitor din Malaya m-a între- 
la o mare întrunire publică : 

„Dacă S.U.A. cheltuiesc, după cum 
spuneți, atît de mulți bani pentru în- 
vățămînt, cum 
din americani 
Malaya ?".

„După cum 
arată Padover 
sînt întrebările referitoare la politica 
externă a S.U.A. Este și mai greu de 
răspuns la aceste întrebări.

O întrebare formulată recent se 
referă la prestigiul S.U.A. în străi
nătate. în multe țări asiatice, la di
ferite întruniri, un număr surprinză
tor de mare de oameni au ridicat, 
adesea pe un ton sarcastic, chestiu
nea scăderii prestigiului S.U.A. în 
străinătate.

Mulți dintre cei care puneau în
trebări în această chestiune dădeau 
singuri răspunsul : Prestigiul S.U.A. 
a scăzut, deoarece ele nu înțeleg 
lumea oamenilor de culoare, deoa
rece ideile S.U.A. sînt sterile, deoa
rece sovieticii le depășesc în dome
niul științei și le-o iau înainte în 
diplomație și pentru multe alte mo
tive.

Alte întrebări referitoare la poli
tica externă a S.U.A. sînt în legătură 
cu izolaționismul, egoismul și anti
comunismul S.U.A.

Asiaticii au arătat prin între
bări sau afirmații că S.U.A. au 
fost izolaționiste atît timp cît acea
stă politică nu le-a adus pagube e- 
conomice. In momentul însă cînd 
profiturile au fost amenințate, S.U.A. 
au trecut la politica interventionists. 
Nu este oare adevărat că S.U.A. 
au intrat în primul război mondial, 
alături de aliați, pentru a salva in
vestițiile americanilor în Germa
nia ?, Nu este oare adevărat că 
S.U.A. au luptat în cel de-al doilea 
război mondial pentru a-și apăra 
comerțul exterior, în special în co
loniile din Asia și Africa ?

în același fel s-au desfășurat și 
întrebările și afirmațiile din care 
a reieșit că azi S.U.A. duc războiul 
rece din motive pur egoiste și anu
me pentru a apăra investițiile și 
profiturile (monopolurilor america
ne — n.r.) în lumea întreagă".

Padover menționează că și în rîn- 
durile unor categorii de cetățeni din 
țările vizitate, care nu pot fi consi-

se tace 
nu știu

este de
— cele

că 65 la sută 
unde se află

așteptat

(Taivan — 
recunoaște

reciprocă 
dăinui —

DELHI. în dimineața zilei de 9 a- 
prilie la Delhi a fost anunțată ofi
cial componența noului guvern al 
Indiei. Jawaharlal Nehru a fost nu
mit pentru a treia 
prim-ministru.

oară consecutiv,
de la „Playa Giron”

BERLIN. Ziarul 
a publicat la 9 
către tineretul

„Junge Welt“ 
aprilie apelul 

european, adoptat 
de participanții la întîlnirea in
ternațională de la Weimar a anti
fasciștilor foști luptători din rezis
tență și reprezentanți ai organizații
lor de tineret din 12 state europene. 
Autorii apelului își exprimă indig-

a

Revista publică articolul profesorului Padover împreună cu această 
fotografie din Japonia. In mod sugestiv pe imagine au fost consemnate 
cîteva din întrebările privind politica S.U.A. puse lui Padover în timpul 
călătoriei sale în Asia : „Vreți într-adevăr pace ? Ce este cu linșajul ? 
Ce este cu Cuba? Ce este cu China Roșie? Ce este cu bomba?".

HAVANA. Guvernul cuban 
anunțat că a invitat pe arhitecții, 
sculptorii și pictorii din America 
Latină să participe la un concurs 
cu tema „Victoria de la Playa Gi
ron", pentru proiectul unui monu
ment care să amintească de nimici
rea invaziei contrarevoluționarilor 
din aprilie anul trecut. în acest 
scop guvernul are la dispoziție 
suma de 2 milioane pesos, strînsă 
din contribuții voluntare ale po
porului cuban. Pe locul bătăliei în
tre Playa Giron și Playa Larga se

WASHINGTON. Ziarul „New -York 
Times“ relatează că Departamentul 
de Stat al S.U.A. a refuzat să acorde 
viza de intrare în Statele Unite cu
noscutului romancier mexican, Carlos 
Fuentes.

Potrivit ziarului, oficialitățile ame
ricane au explicat această hotărîrj? 
prin „bănuiala că Carlos Fuentes a. 
putea fi membru al Partidului Co
munist din Mexic“. După cum arată 
ziarul, „există temeri că refuzul De
partamentului de Stat de a permite 
lui Fuentes să vină în S.U.A. ar pu
tea avea repercusiuni nefavorabile 
în Mexic unde scriitorul este foarte 
bine cunoscut“,

OOO

Declarațiile uoui fruntaș
al mișcării de eliberare dm Angela

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — 
La Leopoldville a avut loc o confe
rință de presă, la care a luat cuvîn
tul Eduardo dos Santos, membru în 
comitetul de conducere al partidului 
„Mișcarea populară pentru elibera
rea Angoiei“ (M.P.E.A.). Santos 
s-a referit la poziția M.P.E.A. în le
gătură cu crearea Frontului unic al 
forțelor patriotice naționale care 
luptă pentru eliberarea Angoiei de 
sub jugul colonialiștilor portughezi.

De mai multe luni, a spus Santos, 
M.P.E.A. a prezentat consecvent 
propuneri celorlalte organizații po
litice patriotice din Angola, îndrep
tate spre unirea tuturor forțelor pa
triotice, considerînd acest lucru ca 
o problemă primordială a organiza
ției noastre.

Principalele sarcini care se pun în 
fața Frontului unic al forțelor pa
triotice naționale, a spus Santos, 
sînt : cucerirea independenței de
pline și imediate a Angoiei, apăra
rea suveranității depline a poporului 
angolez și înfăptuirea democrației 
în viața politică a țării, Santos a 
condamnat cu asprime poziția con-

ducerii partidului „Uniunea popu
lațiilor din Angola”, condus de Ro
berto Holden, care frînează unifica
rea organizațiilor politice din An
gola. Santos a acuzat pe Roberto 
Holden de încercarea de a îndepărta 
cu orice mijloace pe adevărații pa- 
trioți de la conducerea luptei, pre
cum și de ațîțare a discordiei între 
triburile din Angola, de însușire a 
unor importante sume de bani de
stinate sprijinirii luptei de elibe
rare națională în Angola.

în încheiere, Eduardo dos Santos 
a declarat că M.P.E.A. va continua 
și pe viitor să-și îndrepte eforturile 
spre crearea Frontului unic al for
țelor patriotice naționale în scopul 
asigurării succesului în lupta pen
tru dobîndirea independenței țării.

Referindu-se la guvernul provi
zoriu al Angoiei, format zilele ace
stea de Roberto Holden la Leopold
ville, Santos a spus că acest guvern 
nu poate fi recunoscut. întrucît nu 
reprezintă poporul angolez, ci un 
grup de membri ai partidului „Uni
unea populațiilor din Angola” — 
adepți ai lui Roberto Holden.____
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