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Plantarea viței de vie
Printre numeroasele lu- 

orări agricole- care se fac 
acum, primăvara, se nu
mără și plantarea viței de 
vie. Valorificînd terenuri 
în pantă ori nisipoase, nu
meroase gospodării de 
stat și colective au pre
văzut să extindă suprafe
țele cultivate cu viță de 
vie. în acest scop, încă 
din toamnă și iarnă, s-au 
făcut lucrări de 
pregătire a te
renului.

Pentru a tra
duce în viață 
sarcinile trasate 
de partid, de a 
obține în anii 
următori pro
ducții bogate de
struguri și îndeosebi de 
struguri de masă, este 
necesar ca la planta
rea viței să se respecte 
întocmai metodele agro
tehnice. Ca și în cei
lalți ani, în regiunea 
Dobrogea se acordă și a- 
cum mare atenție acestei 
acțiuni. îndată ce terenul 
s-a zvîntat, în numeroase 
gospodării colective și de 
stat s-au plantat suprafe
țe însemnate cu viță de 
vie. Rezultate bune s-au 
obținut și în regiunea Ol
tenia.

Trebuie arătat însă că 
în regiunile Ploiești și Ar
geș, unde nu s-au folosit 
din plin zilele cu timp 
prielnic, această acțiune 
se desfășoară greoi. întîr- 
zierea lucrărilor este pu
să pe seama timpului 
ploios. Dar nu s-ar fi pu
tut face măcar picheta
rea terenului, pentru ca 
odată cu zvîntarea ^pă- 
mîntului să se treacă la 
plantat ?

Este necesar cajn zile
le care urmează să se lu
creze intens la plantarea 
viței (ie vie. Grăbirea a-

cestei lucrări nu trebuie 
să se facă însă în dauna 
calității. Numai plantarea 
corectă asigură o prinde
re bună, scutește gospo
dăria de noi cheltuieli și 
lucrări pentru completa
rea golurilor, cum se în- 
tîmplă atunci cînd plan
tările se fac tîrziu, fără 
să se respecte condițiile 
de calitate. Pentru a 

se face plantări 
bune trebuie să 
se’ dea cea mai 
mare atenție pre
gătirii materia
lului săditorprin 
fasonare și mo- 
cirlire, iar plan
tarea să se facă 
în gropi mai a-

dînci cu 10—15 cm decît 
lungimea viței întrebuin
țate. în jurul viței se 
trage pămînt și se bătă
torește pentru a se asi
gura o prindere cit mai 
bună.

Executarea plantatului 
în scurt timp și de bună 
calitate depinde în mare 
măsură de organizarea 
muncii. Experiența unită
ților agricole socialiste 
fruntașe arată că cele mai 
bune rezultate se obțin a- 
tunci cînd se lucrează în 
echipe de trei oameni : u- 
nul sapă gropile, altul 
plantează, iar al treilea 
mușuroiește. Inginerii și 
tehnicienii agronomi au 
datoria să îndrume la 
fața locului și să contro
leze calitatea acestor lu
crări.

Aplicînd agrotehnica 
înaintată, gospodăriile co
lective vor crea plantații 
viguroase, care vor crește 
și vor rodi îmbelșugat. în 
felul acesta gospodăriile 
vor contribui la o bună a; 
provizionare a populației 
cu struguri, vor realiza 
mari venituri bănești.

La fabrica de oglinzi din Bucureșii se execută prin
tre altele și lentile optice, filtre colorate etc. în foto
grafie : Opticiana Angela Ionuț, împreună cu contro- 
loarea de calitate Elena Stoica, controlează calitatea 
unor lentile. (Foto: R. Costin)

♦♦♦

L-am intîlnit la cîmp
Zilele trecute, într-o adunară 

generală, membrii gospodăriei 
colective din Viile Dejului, ra
ionul Dej, au primit cu bucurie 
vestea că președintele gospodă
riei lor, tov. G. Dănilă, este in
vitat la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale. Cu 
acest prilej, colectiviștii și-au 
exprimat hotărîrea de a munci 
cu hărnicie pentru realizarea la 
timp a lucrărilor de primăvară, 
pentru obținerea de recolte spo
rite.

Pe G. Dănilă l-am intîlnit, 
mai tîrziu, la cîmp, unde a- 
telajele gospodăriei și mașinile 
S.M.T. arau, însămânțau și pre
găteau terenul. Se interesa de 
rezultatele obținute în acea zi, 
de calitatea lucrărilor făcute. 
Munca mergea strună. La fel ca 
și în zilele trecute. Și la brigada 
de cîmp condusă de Chira Iu
lian și la cele ale lui Alexandru 
Pop și Ștefan Marton. Așa se 
face că în gospodărie s-a termi
nat semănatul culturilor din 
epoca I-a, iar acum se pregă
tește terenul pentru cele din 
epoca a Il-a.

Și la brigada legumicolă, con
dusă de Kerekeș Arpad, pre
ședintele a fost mulțumit de 
cele văzute. Colectiviștii lucrau 
pe întrecute la pregătirea celor 
35 ha teren irigat pentru cultura 
legumelor. Anul acesta au pre
văzut ca din acest sector să ob
țină mari venituri bănești. Din

zori și pînă în noapte — spun 
oamenii — președintele .gospo
dăriei, tov. G. Dănilă, îndrumă 
și controlează munca brigăzi
lor și a tractoriștilor. Seara, 
la sediu, împreună cu brigadie
rii analizează cum s-a lucrat în 
cursul zilei și stabilește ce tre
buie făcut în ziua următoare.

Cu multă atenție se intere
sează președintele gospodăriei și 
de dezvoltarea creșterii anima
lelor. E și firesc. Gospodăria are 
mari posibilități în acest sector. 
Potrivit prevederilor, planului de 
producție, numărul taurinelor 
va crește pînă la sfîrșitul anu
lui de la 344 la pește 500, din 
rare 135 de vaci. Va spori sim
țitor și numărul porcilor, al oi
lor și păsărilor. Și producțiile 
vor fi mai mari — îndeosebi 
producția de lapte de vacă. încă 
de pe acum, aceasta a început să 
crească, datorită muncii conștiin
cioase depuse de colectiviștii 
Vasile Gavrea, Gheorghe Pop și 
alții pentru buna îngrijire și fu
rajare a animalelor.

Dorința cea mai vie a colec
tiviștilor din Viile Dejului, a 
președintelui gospodăriei este 
aceea ca pînă la deschiderea se
siunii Marii Adunări Naționale 
să efectueze la timp, de bună 
calitate lucrările agricole de 
primăvară.

ALEX. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

Folosesc toate forțele 
la semănat

Gospodăriile agricole colective 
din raionul Timișoara, unul din cele 
măi mări raioane cerealiere din cîm- 
pia Banatului, au însămînțat'în cîte- 
va zile aproape jumătate din tere
nurile destinate culturilor din pri
ma epocă. Pentru grăbirea însămîn- 
țărilor, colectiviștii din Cărpiniș au 
asigurat din vreme scurgerea ape
lor de pe arături. Astfel, pe terenu
rile zvîntate s-a lucrat intens la se
mănat atît cu mijloacele mecanizate 
ale S.M.T., cit și cu atelajele proprii, 
în numai două zile colectiviștii de 
aici au însămînțat 80 la sută din 
suprafețele prevăzute pentru mază
re, floarea-soarelui și sfeclă de za
hăr. De asemenea, pentru ca me
canizatorii să poată folosi întreaga 
capacitate de lucru a tractoarelor 
și semănătorilor, colectiviștii din 
Becicherecu Mic, Cruceni, Rudna, 
Cenei și din alte sate au organizat 
echipe de colectiviști care asigură 
alimentarea continuă a semănători
lor cu semințe. Totodată, pe terenu
rile pe care nu pot intra încă trac
toarele, ei lucrează la semănat cu 
atelajele proprii.

noi școli și cămine cuiiuraie
NEGREȘTI (coresp: „Scînteii“). — 

In Țara Oașului iunefionează în 
prezent 2 școli medii și 81 școli de 
4 și 8 ani. In ultimii 5 ani au fost 
construite 18 școli. în satele raionu
lui Oaș au fost de asemenea ridi
cate 22 cămine culturale. Alte școli și 
cămine culturale sînt în construcție.

în hala fabricii da țevi din Roman. (Foto : Agerpres)

Se extinde forajul cu turbina
Sondorii din întreprinderile de foraj ale regiunii Olte

nia extind fot mai mult metodele avansate de lucru, în
deosebi forajul cu turbina. La întreprinderea de foraj Ză- 
freni, de exemplu, în primul trimestru din acest an, a- 
proape 75 la sută din volumul de foraj a' fost săpat cu 
turbina, iar la întreprinderea de foraj Craiova mai mult 
de jumătate. Aceasta a făcut ca Ia cele două întreprinderi 
viteza de foraj să sporească față de plan cu circa 5 la 
sută, iar producția planificată pe primele 3 luni ale anu
lui să fie mult depășită.

Pentru extinderea acestei metode, în brigăzile cu mai 
multă experiență în folosirea turbinei, lucrează timp de 
2—4 zile sondorii-șefi din celelalte brigăzi, care urmă
resc îndeaproape procesul de producție, precum și felul 
cum trebuie organizată munca.

Sesiune științifică dedicată noilor 
arheologice de

Duminică a avut loc la Constanța o 
sesiune științifică cu participarea unor 
specialiști de la Institutul de arheologie 
al Academiei R. P. Romine și a colecti
vului științific al muzeului regional Do
brogea. In referatul prezentat s-a făcui 
istoricul recentelor descoperiri arheolo
gice — depozitul de monumente sculp
turale antice de pe teritoriul vechii gări 
— subliniindu-se sprijinul acordat 
organele regionale de partid și de stal 
pentru salvarea și protejarea acestor mo
numente istorice. S-a constatat că toate 
cele 24 de opere sculpturale aparțin se
colelor II—III e. n.

Frinfuri de marmură, găsite ulterior, au 
permis să se determine, după cum s-a 
comunicat la sesiune, ce anume repre
zintă grupul sculptural descoperit. Din 
acele frinfuri a putut fi alcătuită o co
roană murală, care s-a aplicat perfect la

la

de

Din sectorul de exploatare Coșna 
a coborît zilele acestea pe Dorna 
prima plută a anului — 50 m.c. 
lemn rotund de rășinoase. Ea a fost 
condusă de comunistul Ștefan Ne- 
delea.

în acest an întreprinderea fores
tieră Vatra Dornei va transporta 
prin plutărit dirijat 56.000 lemn de 
rășinoase.

NICOLAE IONESCU 
coresp. voluntar

Sovdtd își dștedptd oaspeții
SOVATA (coresp. „Scînteii"). — La 

stațiunea balneo-climaterică Sovata 
pregătirile în vederea sezonului de 
vară sînt în toi. In cursul iernii, o 
mare parte a vilelor au fost reparate 
sau reamenajate. In prezent se des
fășoară repararea altor 25 de vile, 
iar pentru oaspeții cu familii se con
struiește o vilă specială. Pentru îm
bunătățirea deservirii s-a proiectat 
construirea unei, noi cantine ,modçf- 
ne cu o capacitate de 400 persoane.

în acest an la Sovata vor veni la 
odihnă aproximativ 25.000 oameni ai 
muncii.

Unități pentru prestări 
de servicii la sate

Paralel cu măsurile luate pentru 
îmbunătățirea continuă a aprovizio
nării satelor cu un bogat sorti
ment de mărfuri, cooperația de con
sum a înființat și diferite ateliere și 
alte unități de prestare de servicii 
pentru populația rurală. Au fost a- 
menajate numeroase ateliere de cis- 
mărie, croitorie și tricotaje, ateliere 
mecanice pentru reparat biciclete, 
motociclete, ateliere de întreținere 
și reparare a instalațiilor electrice, 
a aparatelor de radio și tele

vizoarelor, mași
nilor de spă
lat rufe, unități 
pentru zugrăveli 
și reparații la 
locuințe, brută
rii, sifonării, u- 
nități de frizerie 

coafură.
(Agerpres)

descoperiri
Constanta>

zeului marin din grup. S-a stabilitfigura
că zeitatea feminină din acest grup re
prezintă pe Fortuna, cu cornul abunden
tei în mina stingă și cu sceptrul in mina 
dreaptă, avînd la picioarele ei pe zeul 
marin Pontos, care iese din apă spriji- 
nindu-se de o corabie. Pe cap, Pontos 
poartă acea coroană murală care repre
zintă conturul cetății Tomis, cu turnurile 
ei de apărare. Comparația cu figurile de 
pe monede romane din aceeași perioadă 
confirmă convingerea că grupul sculptu
ral reprezintă pe Fortuna, zeița protec
toare a Tomisului, și pe Pontos, zeul mării 
Negre, protector al portului, al naviga
ției și al orașului,

Și

TIP

Un mare 
măr de ingineri a- 
gronomi care lu
crau în diferite 
instituții au ple
cat în gospodă
riile colective 
pentru a ajuta pe 
colectiviști să ob
țină recolte mari. 

Corespondentul 
nostru voluntar 
Petre Toma ne-a 
trimis o scrisoare 
în care vorbește 
despre bucuria 
cu care a fost 
întîmpinat ingine
rul Marin Dinu 
de către colecti
viștii din comu
na Balta Doam
nei, raionul Plo
iești. în fotogra
fie: pionierii, fii ai 
colectiviștilor, în- 
mînează flori in
ginerului agro
nom.

O
MARE DEMONSTRAȚIE a avutO

loc în orașul bolivian Cochabamba. 
La demonstrație au participat apro
ximativ 10.000 de oameni ai muncii. 
Participanții purtau panouri cu in
scripții împotriva scumpirii costului 
vieții și împotriva planului american 
„Alianța pentru progres".

La Lrbrana nr. 44, deschisă do 
curind în cartierul Giuleștl din 
Capitală.

Simpozioane consacrate primului zbor
al omului în Cosmos

ORADEA (coresp. „Scîn
teii"). Ieri, la Casa Priete
niei Romino-Sovietice din 
Oradea a avut loc un sim
pozion închinat unui an de 
la zborul în Cosmos al 
maiorului furii Gagarin.

Istorica realizare a șțiin- 
fei și tehnicii sovietice a 
fost evocată de către pro
fesorii Veturia Mîndru,

Nistor Gal și Gheorghe 
Tărnoki. In continuare a ru
lat Ulmul sovietic „Primul 
raid spre stele",

.★
Azi, 11 aprilie, la orele 

19, are loc la Lectoratul 
Central al Societății pen
tru răspîndirea științei și 
culturii, un simpozion cu 
tema : „O cucerire epoca-

lă — primul zbor al omu
lui în Cosmos“. Va prezida 
acad. Gh. Vrînceanu. Vor 
vorbi p'rof. univ. Călin Po- 
povici, prof. univ. dr. Emil 
Repciuc, conf. univ. Ion 
Pascaru.

Se vor prezenta apoi fil
mele „Primul raid spre ste
le“ și „Era cosmică a în
cepui".

REPREZENTANȚI AI UNUI NUMĂR 
DE 140.000 DE MEMBRI ai sindica
telor și ai Partidului laburist au a- 
dresat în cadrul conferinței consa
crate problemelor păcii care a avut 
loc la Manchester o telegramă pre
ședintelui Kennedy în caro protes
tează energic împotriva hotărîril 
S.U.A. de a relua experiențele nu
cleare în atmosferă.

ÎN LAOS, un grup de partizani 
a incendiat, în urmă cu cîteva zile, • 
cinci avioane ale rebelilor staționa-1, 
te pe aerodromul de la SavannaketT

ÎN CONFORMITATE CU ACORDU
RILE DE LA EVIAN, 3.600 
de naționalitate algeriană, 
în lagărul de concentrare 
(departamentul Dordogne) 
puși în libertate.

M. A. ȘOLOHOV a sosit
dra, la invitația scriitorului englez 
Charles Snow, rectorul Universității 
din Saint Andrews (Scoția). Această 
universitate i-a conferit lui M. A. 
Șolohov titlul de doctor honoris 
causa în științe juridice.

IN ARGENTINA, la 9 aprilie, gu
vernul a procedat la devalorizarea 
monedei naționale — pesosul.

O DECLARAȚIE a Secretariatului 
permanent d Consiliului de solida
ritate al popoarelor Asiei și Africii 
protestează împotrivă atrocităților 
săvîrșite de colonialiștii portughezi 
în Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde.
*=-- ---- -

VIZITIND CĂMINUL CULTURAL DIN COMANA

cetățeni 
deținuți 
Larazac 
au fost

la Lon-

Acum zece ani, Nicolae Oțeleanu 
a fost numit director al căminului 
cultural.

Pe atunci g.ospodăria era tînără 
și cu mijloace 'puține iar căminul 
•cultural își avea sediul într-un lost 
„salon" de dans. Astăzi, colectiva 
multimilionară din Comana e cu
noscută în toată țara, președintele 
ei este Erou al Muncii Socialiste iar 
căminul cultural, cu scenă și plan- 
șeu înclinat, are peste 300 de locuri, 
numerotate ca la teatru. '

Oare ce se întîmplă astăzi, după 
un deceniu- de activitate, la căminul 
■cultural ?

Sarcinile primăverii
După ce s-a cam lăsat așteptată, 

primăvara a sosit și pe meleagurile 
■Dobrogei, găsindu-i pe colectiviștii

din Comana pregătiți. Ca dovadă { 
în aceste zile au fost terminate în-< 
sămînțările culturilor din epoca I șl 
grăpatul culturilor de toamnă.

Iată de pildă cîteva manifestări, 
spicuite din programele recente ale 
căminului, care au fost de real a- 
jutor în pregătirea actualei cam
panii : un „jurnal vorbit" imprimat 
pe bandă de magnetofon, la care 
răspund șeful unei brigăzi de cîmp, 
pe tema „Realizări și sarcini în 
campania de primăvară“, un mul
gător fruntaș despre furaje și în-i 
treținerea animalelor etc., conferin
țe și recenzii despre lucrările nece
sare acum la culturile de toamnă, 
despre însămînțări.

Cele mai multe din manifestări 
nu mai au însă loc la sediul pro- 
priu-zis al căminului. Recenzii, 

vorbite“ 
de mun-

Spre indici cit mai înalți
într-un timp, în sectorul uzinaj 

al uzinei noastre și-a făcut loc ideea 
că pentru realizarea planului ce re
vine secției este nevoie de utilaj 
suplimentar. Aceste păreri au fost 
combătute ; colectivul secției uzinaj 
a fost îndrumat să studieze mai te
meinic rezervele interne existente. 
Un colectiv format din cei mai buni 
tehnicieni și ingineri a analizat timp 
de mai multe zile situația din secție. 
Cu acest prilej, studiindu-se diagra
ma consumului de energie electrică, 
s-a constatat că în prima oră a fie
cărui schimb nu se utiliza decît a- 
proximativ jumătate din capacita
tea de lucru a utilajelor. Existau 
pierderi însemnate de timp datori
tă aprovizionării defectuoase cu 
materiale și scule, iar încărcarea 
mașinilor în cele 3,schimburi nu 
era uniformă.

Cele constatate au stat la baza 
întocmirii unui plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice, menit să contri
buie la utilizarea cit mai completă 
a capacității de producție a mașini
lor-unelte și a suprafețelor produc
tive. între altele, s-a hotărît ca fie
care schimb să facă aprovizionarea 
cu materiale pentru schimbul urmă
tor : în schimbul de dimineață să se 
aducă materialele necesare pentru 
schimbul II, în schimbul II — pentru 
schimbul III și așa mai departe. In 
acest fel au fost înlăturate goluri
le în producție, asigurîndu-se func
ționarea din plin a mașinilor chiar 
din prima oră. S-a trecut la com
pletarea celor trei
muncitorii necesari, s-a reorganizat 
lucrul la mașinile mari, solicitate 
foarte mult, iar prin preluarea 
schimbului din mers se înlătură 
timpii neproductivi.

Pentru a se asigura utilizarea din 
plin a mașinilor, conducerea uzinei 
s-a preocupat de ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a munci
torilor de diferite specialități. In 
unele secții — uzinaj, sape cu role 
ș.a. — s-au luat măsuri ca munci
torii tineri și cei cu o calificare

mai slabă să fie repartizați să lu
creze în apropierea unor buni me
seriași, îndeosebi membri și candi
dați de partid, care să-i ajute și 
să-i. îndrume zi de zi. Strungarii 
Ion Breajen și Ștefan îancu, recti
ficatorul Gheorghe Gavrilă și 
meroși alți muncitori 
secții s-au ocupat cu 
de pregătirea tinerilor 
de calificarea lor. Tot 
carea nivelului de : calificare profe
sională a muncitorilor au fost or
ganizate cursuri de pregătire pe 
profesii. Acestea au fost urmate în

nu- 
din aceste 
multă grijă 

muncitori, 
pentru ridi-

Din experiența uzinelor 
„1 Mai“ — Ploiești

schimburi cu

ultimul an de peste 1.800 de persoa
ne. Lecțiile teoretice predate de in
gineri și tehnicieni au fost de obicei 
însoțite de demonstrații practice la 
locul de muncă.

O altă cale folosită în uzina noa
stră pentru obținerea de indici înalți 
în utilizarea mașinilor a fost mo
dernizarea acestora, perfecționarea 
lor constructivă. în urmă cu doi ani 
s-a format în întreprindere un sec
tor tehnic de modernizare și auto
matizare. în acest sector au fost re
partizați tehnicieni și ingineri pri- 
cepuți, precum și muncitori cu o 
înaltă calificare profesională. Așa a 
fost posibil să se realizeze cu forțele 
proprii ale uzinei o serie de dispo
zitive și utilaje modernizate ce exe
cută operații grele, înlocuind mașini 
speciale pentru procurarea cărora ar 
fi fost nevoie de fonduri însemnate.

Roadele acestor măsuri nu au în- 
tîrziat să se arate. în primul trimes
tru al anului în curs indicele de uti
lizare a mașinilor a crescut în uzina 
noastră cu aproape 10 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui 1960. Pentru a obține producția 
suplimentară realizată prin utilizarea

mai bună a mașinilor-unelte ar fi 
fost nevoie de cel puțin 50 de utilaje 
noi.

Posibilitățile și rezervele interne 
pentru sporirea indicilor de utili
zare a mașinilor nu sînt nici pe de
parte epuizate. în unele sectoare de 
muncă — la reparații mașini, scu- 
lărie, modelărie — coeficientul de 
utilizare a utilajelor se menține încă 
la un nivel relativ scăzut. Aici pro
ducția nu se desfășoară întotdeauna 
ritmic și din această cauză nu toate 
mașinile-unelte sînt utilizate la în
treaga lor capacitate. Ne-am propus 
să trecem la lucrul în două schim
buri la secțiile sculărie și repa
rații mașini. în acest fel se va 
putea asigura o mai bună aprovizio
nare cu scule și dispozitive a secții
lor de bază, iar ciclul de reparație 
a mașinilor-unelte va fi redus. Pen
tru completarea numărului de mun
citori calificați necesari în acest scop, 
am organizat o școală de calificare 
cu o durată de 6—10 luni pentru me
seriile : strungari, frezori și bobina
tori. Cursurile școlii sînt urmate de 
peste 240 de muncitori. în lunile 
următoare vom mai organiza două 
cursuri de specializare pentru me
canici de întreținere și reglori.

Vom continua, într-un ritm mai 
intens, acțiunea de perfecționare și 
modernizare a mașinilor-unelte exe
cutate. Cu ocazia reparațiilor capi
tale vom aduce îmbunătățiri strun
gurilor vechi pentru mărirea vitezei 
lor de așchiere. O atenție sporită 
vom acorda folosirii intensive a uti
lajelor. Pentru aceasta multe mașini 
vor fi prevăzute cu dispozitive care 
să ducă la creșterea productivității 
muncii.

Metalurgiștii din uzina noastră, 
sub conducerea organizației de par
tid, sînt hotărîți să obțină în conti
nuare noi succese în direcția spo
ririi indicilor de utilizare a mașini
lor-unelte.

piiu-zis al căminului, 
scurte expuneri, „jurnale 
sînt prezentate la locurile ____
că, la ferme, acolo unde se hotă
răște soarta producției.

Așadar, căminul cultural se află 
în plină „campanie de primăvară“ 
alături de colectiviști, alături de 
sarcinile și preocupările gospodă
riei.

Faptul nu este deloc întîmplător. 
în ultimii ani organizația de partid 
a gospodăriei a discutat în repe
tate rînduri activitatea desfășurată 
de căminul cultural în sprijinul con
solidării colectivei din Comana^ 
Tocmai datorită acestei preocupări, 
etapele de dezvoltare a gospodă
riei se oglindesc sugestiv în acti-i 
vitatea vie, continuă, pasionată, 
care i-a însoțit pe colectiviști în 
succesele lor, încurajîndu-i, mobili-’ 
zîndu-i.

Ne gîndim că unii directori de că
mine culturale, mai ales din regiu
nile recent colectivizate, ar avea 
cîte ceva de învățat din „istoria“ 
acestui cămin care, de un deceniu, 
merge alături de gospodăria colec- 
tivă.

„Am pornit 
de io „economici.,

...își amintește directorul și na 
arată unul din „vechile" documente 
ale căminului : primul text al brigă
zii artistice. Scris de director și bă
tut tot de el la mașină (un „Reming
ton" străvechi, ieșit la pensie) tex-

PAUL DIACONESCU

(Continuare în pag. III-a)

Pentru înfrumusețarea 
orașului
(coresp. „Scînteii“). —t 
s-au început lucrări de

Ing. NICOLAE POPA 
director general al uzinelor 

„1 Mai“-Ploiești

BRAȘOV
La Brașov .... ț___ _________
înfrumusețare a centrului orașului : 
se lărgește Bulevardul Lenin, se in
troduc subteran rețeaua electrică și 
cea de telefoane ș.a.

în ultimele zile cetățenii orașu
lui au făcut pe acest șantier aproa
pe 10.000 ore muncă patriotică.' S-au 
evidențiat studenții de la Institutul 
Politehnic, muncitorii de la uzinele 
„Steagul roșu“, „Tractorul“, „Rul
mentul“, „Hidromecanica“ și alții.
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Muncă însuflețităi

argotû zați i rm» de partid

schimburi, comuniștii 
larg sarcinile ce le 
generalizării metode- 
furnare a oțelului.
peste 3 luni ce s-a

„GEORGE 
Sala mică) : 

DE CAMERA.

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii").— 
Comitetul de partid de la oțelăria 
Martin nr. 2 are în centrul preocupă
rilor sale munca politică și organiza
torică în vederea obținerii de oțeluri 
de calitate superioară. Organizațiile 
de bază din schimburi, grupele de 
partid pe agregate au luat o serie de 
măsuri care să asigure aplicarea în 
viață a hofărîrilor adoptate în acesf 
sens de comitetul de partid. Unii mem
bri de partid au primit sarcina să ve
gheze un timp mai îndelungat la cali
tatea reparațiilor la cuptoare, alții să 
urmărească cum se aplică și se res
pectă tehnologia de turnare a oțelului, 
etc. în acest fel, comitetul de partid 
poate analiza sistematic, împreună cu 
membrii de partid, cu cadrele tehnice 
care se ocupă de aceste probleme, 
activitatea în diferite domenii ale pro
ducției, poate interveni cu mai multă 
eficiență în lichidarea deficiențelor.

La indicația comitetului de partid, 
în adunările generale ale organizații
lor de bază din 
au dezbătut pe 
revin în vederea 
lor avansate de

Perioada de 
scurs de la începutul anului și pînă 
acum dovedește din plin eficiența mă
surilor luate de comitetul de partid al 
oțelăriei. La turnare a scăzut procen
tul de rebuturi, în special prin redu
cerea numărului de turnări directe sau 
cu viteze necorespunzătoare.

ALBA IULIA (coresp. „Scînteii").— 
Gospodăria colectivă din Ighiu, ra
ionul Alba, are condiții prielnice 
pentru dezvoltarea sectorului viti
col. De aceea organizația de bază 
a hotărît să se ocupe îndeaproape 
de acest sector care poate aduce 
colectiviștilor însemnate venituri bă
nești. In acest sens biroul organiza
ției de bază a întocmit un plan de 
măsuri. în echipele care se ocupă 
de dezgropatul și cercuitul viței, 
pregătirea aracilor etc., au fost re
partizați membrii și candidați de 
partid și tovarăși din activul fără 
partid, colectiviști care au o bogată 
experiență în cultura viței de vie.

Agitatorii au fost îndrumați ca o- 
dată cu începerea lucrărilor să des
fășoare in rîndul colectiviștilor o 
susținută muncă de lămurire asupra 
necesității și importanței execuiării 
lucrărilor în vie întrvun timp scurt 
și de bună calitate.

Ca urmare, pînă în prezent vița de 
vie de pe cele 80 ha ale gospodă
riei a iost dezgropată. Au iost pre
gătiți și transportați la vie peste 
20.000 araci.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Organizația de bază nr. 2 de la fa
brica de îngrășăminte chimice din 
Valea Călugărească acordă o aten
ție deosebită sporirn ' producției și 
îmbunătățirii calității superfosfați- 
lor. Biroul organizației de bază a 
încredințat unor membri de partid 
și tovarășilor din activul fără partid 
sarcina de a studia și a aplica în 
practică un șit de măsuri tehnico- 
organizatorice care să contribuie la 
folosirea mai completă a capacității 
instalațiilor și . la perfecționarea pro- 100 d.e soliști vocali. 
cesului tehnologic. în urma propu- C—
nerilor făcute de membri de partid schimb de experiență în munca cul- 
și de alți muncitori și tehnicieni s-a

introdus dozarea automată a mate
riei prime, s-a construit un dispo
zitiv automat pentru urmărirea ali
mentării stației de măcinare și al
tele.

Organizația de partid a îndrumat 
comitetul sindicatului să inițieze 
cursuri de ridicare a calificării pen
tru operatori, pentru mecanici și 
electricieni. De asemenea, controlul 
tehnic de calitate a fost întărit cu 
cadre de specialitate din rîndul 
membrilor și candidaților de partid. 
Ca rezultat al muncii politice desfă
șurate în primul trimestru al a- 
nului, colectivul secției a livrat pes
te plan cantități însemnate de în
grășăminte fosfatice. Calitatea a- 
cestora este acum mult îmbunătă
țită.

REGHIN (coresp. „Scînteii"). — 
Comitetul de partid al complexului 
pentru industrializarea lemnului din 
Reghin acordă o mare atenție îmbu
nătățirii continue a conținutului agi
tației vizuale. în diferite secții ale 
întreprinderii sînt expuse zeci de 
lozinci, grafice, fotomontaje. Recent 
la biblioteca clubului întreprinderii, 
din inițiativa comitetului de partid, 
a fost amenajată o expoziție de fo
tomontaje care poartă titlul : „Ulti
mele evenimente internaționale".

în ultima ediție a expoziției de 
fotomontaje au fost expuse fotogra
fii referitoare la lucrările conferin
ței celor 18 pentru dezarmare, o fo- 
tocronică ce redă aspecte din lupta 
oamenilor muncii din țările capita
liste contra înrăutățirii nivelului lor 
de trai și alte imagini din viața 'in
ternațională.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — A- 
tragerea celor mai buni colectiviști 
în rîndurile membrilor și candidați
lor de partid constituie o preocu
pare permanentă a organizației de 
bază din gospodăria colectivă „U- 
nirea“, comuna Vîrteșcoiu, raionul 
Focșani. In acest scop se acordă o 
atenție deosebită educării tovarăși
lor care fac parte din activul fără 
partid (acesta cuprinde 50 de co
lectiviști fruntași) și a celor din 
organizația U.T.M. Fiecare membru 
de partid a primit ca sarcină să se 
ocupe de pregătirea unui tovarăș 
din activul fără partid care a cerut 
să fie primit în rîndurile partidului. 
Așa au fost pregătiți pentru a de
veni membri sau candidați de partid 
tovarășii Grigore Neagu, Ștefan 
Bogdan, lancu Cazan și alții.

FILIAȘI. Din inițiativa comitetu
lui raional de partid, recent a avut 
loc la Filiași o consfătuire cu direc
torii căminelor culturale și ai școli
lor elementare și medii din raion cu 
bibliotecarii și educatoarele. între 
altele s-a discutat despre posibilită
țile de îmbunătățire a muncii cul
turale de masă, chemată să contri
buie activ la consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective. în raionul Filiași există 50 
de echipe de cor, 75 echipe de dan
suri, 55 formații de teatru, 5 
furi cu 45 de membri și cu

Freamătul muncii cuprins
ogoarele raionului Lehliu. Pe unde 
treci, intîlnești cimpul împînzit de 
oameni, tractoare, atelaje. Perioa
da în care trebuie făcut semăna
tul s-a scurtat mult anul acesta. 
Acum, cînd timpul a devenit priel
nic, lucrătorii din gospodăriile de 
stat, colectiviștii se străduiesc să 
folosească din plin fiecare zi, fle
care oră bună de lucru.

Am poposit la gospodăria colec
tivă „Pacea", din Tămădău. Pe tar
lalele brigăzii conduse de colecti
vistul Ștefan Păun se lucra de zor. 
Tractoriștii Năstase Stan și Ion Va
sile pregăteau terenul și semănau 
ultimele hectare cu mazăre, iar Con
stantin Aliman și Gheorghe Costa
che grăpau semănăturile de toam
nă cu sapele rotative. Briga
dierul Ștefan Păun și tractoriș
tii controlau calitatea lucrărilor 
(fotografia 1). Gospodăria de stat 
Belciugatele. Și aici mecanizatorii 
sînt în primele rînduri ale luptei 
pentru recolte bogate. Pe o tarla 
mai mare, tractoriștii Dumitru An
gliei și Pompiliu Iemuș lucrau Ia 
semănat ; pe o alta, ceva mai de
parte, alți mecanizatori pregăteau 
terenul ce va fi cultivat cu porumb 
(fotografia 2). în unele locuri, pe 
cîmp, au mai rămas tufe de mără
cini și cioate, care stînjenesc mun
ca mecanizatorilor. Colectiviștii din 
Tămădău au trecut la defrișarea 
acestora (fotografia 3).

Pe alocuri se manifestă însă și

lipsă de spirit gospodăresc. La 
marginea comunei Ștefănești se 
află, încă din iarnă, cîteva vagoa
ne de îngrășăminte chimico, aie 
gospodăriei de stat Frumușica. 
Dacă nu s-au putut transporta în 
timpul iernii, din cauza viscolului, 
nimeni n-a împiedicat conducerea 
gospodăriei să ia măsuri pentru

acoperirea lor, astfel îneît să fie 
păstrate în condiții bune. Acum 
s-au luat măsuri pentru transpor
tarea îngrășămintelor, dar nici un 
sac n-a mai fost găsit întreg. în- 
grășămintele s-au întărit ca cimen
tul (fotografia 4).

(Text și fotografii de’ T. Marian).

Consfătuirea a prilejuit un

tara- 
peste

bun

turală de masă.
--------- o «o---------

Cursuri de calificare pentru montori și constructori
De curînd, pe șantierele industria

le ale întreprinderii de construcții și 
montaje metalurgice din Reșița s-au 
deschis 17 cursuri de calificare frec
ventate de peste 700 tineri munci
tori. Calificarea lor în diferite me
serii ca lăcătuși, montori, sudori, e-

lectricieni, dulgheri, zidari a fost în
credințată unor ingineri, tehnicieni 
și maiștri cu o îndelungată experien
ță în producție. In ultimul an la a- 
ceastă întreprindere au fost califi
cați în diferite meserii peste 1.200 de 
tineri muncitori. (Agerpres)

Lucrări pentru 
îmbunătățirea alimentării 

cu apă la Baia Mare
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“), 

— Pe rîul Firiza, în apropiere de 
Baia Mare, se construiește un sis
tem hidrotehnic pentru îmbunătă
țirea alimentării cu apă a întreprin
derilor industriale și a noilor car
tiere ale orașului. Prin construcția 
unui baraj, se va crea un lac de a- 
cumulare eu o capacitate de circa 
17.000.000 mc apă. De aici, printr-un 
sistem de conducte cu un debit de 
2 mc pe secundă, apa va porni pînă 
la cele mai îndepărtate cartiere și 
întreprinderi industriale din oraș. în 
prezent, pe șantier se execută lu
crări de turnare a betonului la ba
raj.

scfciii „Scînteii
a metalului

Uzina noastră realizează 
o producție din ce în ce mai 

specific 
Uneori 
rezer-

mare, cu consum 
de materiale redus, 
ni se pare chiar că 
vele interne de economisire 
a metalului s-au epuizat. Or, 
lucrurile nu stau așa. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei găsesc mereu noi 
surse de reducere a consu
mului specific de metal. Re
cent 
gică 
suri 
care 
consumului de oțel pe vagon 
cu 68 kg. Una din acestea 
este folosirea procedeului 
de forjare prin extrudere. 
Avantajele aplicării acestui 
procedeu sînt mari. înainte 
reperul nr. 213 era executat 
prin prelucrări mecanice și, 
pe lîngă că necesita un vo
lum mare de manoperă, con
sumam în plus, pentru fie
care bucată, cîte 16 kg oțel. 
Acum, acesf metal se econo
misește. De aceea am și ex
fins procedeul la executarea 
a încă 17 repere.

în secția forjă se aplică 
de curînd metoda prefor- 
jării pieselor în matrițe, ceea 
ce asigură reducerea adao
surilor de prelucrare și scă
derea rebuturilor.

Noi rezerve interne de e- 
conomisire a metalului au 
fost puse în valoare și în 
secția turnătorie. Aici posibi
litățile de reducere a consu
mului specific de materii 
prime au fost căutate și gă
site în urma comparării 
greutății pieselor turnate cu 
greutatea oțelului lichid 
folosit. Totodată a
îmbunătățită tehnologia 
formare și turnare a 
piese.

EchipeL d« muncitori fur-

nători conduse de Ion Bu- 
dureanu, Florian Hodis și llie 
Covaci merită evidențiate 
pentru economiile realizate.

în prezent se fac noi stu
dii și încercări în vederea 
mai bunei folosiri a materiei 
prime.

în secția l-a metalur- 
s-au aplicat cîieva mă- 

fehnico-organizatorice 
au ca rezultat reducerea

ILIE BUTARIU, teh
nician ; IOSIF KLAM- 
PEȚKI, frezor — din 
postul de corespon
denți voluntari ai 
„Scînteii” Ia Uzinele 

de vagoane-Arad

Ce arata primul bilanț
La Școala medie serală 

din Onești sînt înscriși 
peste 300 de muncitori- 
elevi de la combinatul de 
cauciuc sintetic. Majorita
tea mergem cu regularita
te la cursuri, ne străduim 
să ne însușim temeinic cu
noștințele predate. Cele 
învățate la școală contri
buie la lărgirea orizontului 
nostru cultural, ne ajută să 
muncim mai spornic, sä 
folosim mai bine tehnica 
avansată.

După cum se știe, rezul
tatele bune obținute la în
vățătură de muncitorii- 
elevi sînt în sțrînsă legă-

Decît promisiuni 
mai bine măsuri

în între-

fost 
de 

altor

De cîtva timp 
prinderea noastră se în- 
tîmplă ca din cauza lip
sei unor piese de schimb, 
unele locomotive de mină 
să nu poată funcționa. 
Transportul minereului 
este îngreunat, și se în- 
tîrzie încărcarea vagoa
nelor C.F.R.

Neajunsurile acestea ne 
sînt cauzate de nerespec- 
tarea obligațiilor contrac
tuale pe care Uzina 
August“ din Capitală 
are față de noi.

încă din anul trecut 
întîmpinat greutăți în 
ceastă privință. Uzina 
ne-a livrat nici măcar 
mătate din cantitatea pie
selor contractate. Toate 
demersurile noastre făcu
te la furnizor prin scri
sori, delegați și interven
ții ale forului nostru tute
lar s-au dovedit inutile. 
Nu este vorba de piese

„23 
le

am 
a- 
nu 
ju-

complicate. De exemplu, 
nu ne-au fost livrate 
discuri de fricțiune pentru 
ambreiaje.

în primul trimestru al 
acestui an, Uzina .,23 Au
gust“ din nou nu și-a res
pectat obligațiile. Ne-au 
trimis pînă acum piese 
care abia reprezintă 4 la 
sută din valoarea celor 
contractate pe întreg a- 
nul. Primim în schimb, de 
fiecare dată cînd cerem 
urgentarea livrării piese
lor, promisiuni cu carul 
și recunoașteri că cereri
le noastre sînt îndreptă
țite. Este cazul să fie lua
te în sfîrșit măsuri efi
ciente care să asigure res
pectarea obligațiilor con
tractuale.

ION IANCU 
director adjunct 

al Trustului minier 
„Ardealul"

tură cu condițiile de care 
ei se bucură în secții, 
grija cu care conducerea 
secției respective și biroul 
organizației de bază pri
vesc activitatea lor școla
ră. La atelierul mecanic, 
de exemplu, ing. Gh. Bo- 
rac, șeful secției, și Gh. 
Ciobotaru, secretarul orga
nizației de bază, se ocupă 
îndeaproape de felul cum 
muncitorii-elevi din secție, 
înscriși la seral, se achită 
de îndatoririle lor școlare. 
Lucruri asemănătoare se 
pot spune și despre secția 
fenol-acetonă.

Dar nu în toate secțiile 
combinatului tinerii dor
nici de a învăța sînt aju
tați îndeajuns. în unele 
secții, conducerea admi
nistrativă și organizația de 
partid și de U.T.M. nu au 
socotit necesar să stea de 
vorbă cu muncitorii-elevi 
pentru a afla unele greu
tăți pe care le întîmpină, 
pentru a-i repartiza in 
schimburi care să le per
mită să meargă zilnic la 
cursuri. De aceea, in sec
ția 1-14 și în alte secții, o 
parte dintre cei înscriși la 
seral, după cum arată bi
lanțul primului 
nu și-au putut 
menele.

Comitetul de 
combinatului, 
comitetul U.T.M. ne-ar pu
tea da un prețios sprijin 
dacă ar face o analiză te
meinică a rezultatelor ob
ținute de elevi, a cauzelor 
care au dus, în unele ca
zuri, la corigente. Aceasta 
ar atrage după sine luarea 
unor măsuri care să con
tribuie la îmbunătățirea 
pregătirii elevilor-munci
tori din combinat.

semestru, 
lua exa-

partid al 
sindicatul,

CONSTANTIN BUTE 
muncitor

-„Plăcerea de a locui în case noi, 
spațioasă, în cöre poate fi asigurat 
confortul dorit, ar fi și mai mare dacă 
instalatorii de la I.O.C.R.-Galați și-ar 
fi făcuf datoria pînă la capăt. Nici 
acum nu-i fîrziu. Defecțiunile instala
ției de apă și calorifer pot fi puse la 
punct... semnează; membrii comitetu
lui de blocuri din sfr. Republicii nr. 
71—73 Galați.

Am pornif pe firul sesizării, lafă-ne 
la locul cu pricina. Clădiri frumoase, 
lucrate cu pricepere și grijă. împre
jur, loc larg pen
tru spații verzi. La 
prima vedere se 
pare că construc
torii și-au făcuf pe 
deplin datoria. în 
privința instalației 
de apă și căl
dură însă, în cîfeva locuri treaba n-a 
fost făcută ca lumea.

— Să știți că locatarii exagerează, 
sînf prea pretențioși, spune tov. ing.

’ Vasiliu, șeful instalatorilor 
j de Construcții 

zic, se mai întîmplă să

La redacfie 
a sosit o scrisoare

Constantin '
de la întreprinderea
Gala(i. Nu
picure pe ici, pe colo. Dar nici noi 
nu stăm cu
măsuri...

mîinile în sîn: lucrăm, luăm

„Lucrăm"... Am pornif cu fov. ingi
ner Vasiliu să vizităm cîfeva aparta
mente. Și ce am constatat cu acesf pri
lej? „Micile defecțiuni" de la instala
țiile de apă produc locatarilor neplă
ceri destul de mari. „Cele cîfeva pi
cături care se mai scurg de pe la di
ferite încheieturi", despre care ne-a 
vorbit tovarășul inginer, pe semne că-s 
multe, de vreme ce au reușit fofuși 
să umezească pereții unor apartamente. 
El ne-a mai vorbit — intenționînd să 
găsească justificări — și despre pro
iectul care a lipsit de „gulere" insta
lația de sifonare, despre „nepriceperea" 
locatarilor în folosirea instalației, des
pre... Dar nu ne-a spus nici un cuvînt 
despre ceea ce s-a făcuf pțacfic pen
tru remedierea defecțiunilor.

Am constatat cu acesf prilej că in
sfalaforii nu se prea pof lăuda nici 
în ce privește rețeaua de încălzire 
monfafă de ei aici. Ca urmare a lip
sei de control din partea conducerii 
întreprinderii, în timpul instalării calo
riferelor au fost trecute cu vederea 
cîfeva defecte, așa că unele radia
toare nu funcționează 
pararea lor se lucrează 
tineală: meșterului Ion

normal. La re
çu multă înce- 
Șelaru, căruia

i s-au încredințat aceste reparații, i-au 
trebuit două luni pentru demontarea 
unui calorifer!

„Luăm măsuri" — am mai reținut din 
cele spuse de tov. ing. Vasiliu. Dar 
unde sînt ele? Nemulțumiți de ritmul 
de melc cu care se fac reparațiile, 
membrii comitetului de blocuri s-au 
adresat conducerii întreprinderii de 
construcții, cerînd urgentarea lucrări
lor. Rezultatul? A venit o ingineră de 
la I.O.C.R., a constatat defecțiunile și... 
atîf. Sesizată la rîndul ei, Direcția ge

nerală de construc
ții și montaj a tri
mis comitetului de 
blocuri următorul 
răspuns: ...„La a- 
dresa dv. din... vă 
comunicăm : s-au 
dat dispoziții con-

_ _ .’2- 
mai fîrziu la 28 fe-

sfrueforilor să execute lucrările de re
medieri 
bruarie

Spre 
de 26 
blocurilor a venit 
de instalatori. Dar toată treaba aces
teia s-a redus la un... proces verbal. 
Echipa nu s-a mai prezentat la lucru.

De atunci a trecut o lună și jumătate, 
în acest timp, Direcția generală con
strucții și montaj a Ministerului In
dustriei Construcțiilor a cerut de mai 
multe ori insistent întreprinderii de 
construcții din Galați să-i comunice: 
s-au remediat defecțiunile sau 
Răspunsul la adresele trimise s-a 
așteptat.

O simplă vizită la fața locului 
limpede că asigurările date de fov. 
ing. Vasiliu, șeful instalatorilor — „lu
crăm, luăm măsuri“ etc. — sînt doar 
vorbe goale și în același timp asta do
vedește lipsa de disciplină față de or
ganul său superior.

Pînă una alfa, vremea se scurge.
— Probabil, insfalaforii așteaptă să 

treacă termenul de garanție, ne spu
nea un locatar de la blocul B.

Măruntele reparații făcute pînă acum 
sînt departe de a satisface 
locatarilor. Termenele vin și 
vina, răspunderea celor care 
instalații necorespunzăfoare 
chiar atunci cînd termenul de garanție 
a expirat.

pînă cel 
1962". 
satisfacția 
februarie

locatarilor, în ziua 
a.c, la administrația 
într-adevăr o echipă

nu? 
lăsat

arată

cerinfele 
trec. Dar 
au făcut 

rămîn,

G. GRAURE

o «o

Noi piese în Muzeul satului
Muzeul satului 

acest an cu noi 
specifice : vechi locuințe din țara 
noastră, printre 
rie țărănească

s-a îmbogățit în 
piese muzeistice

care o gospodă- 
maramureșeană și 

o casă moldovenească din părțile 
lașului. Gospodăria țărănească din 
Berbești, raionul Sighet, construită 
în 1775, din lemn de stejar, de 
meșterul Pop de pe Sălașe, al cărui 
nume este gravat în litere chirilice 
pe una din grinzi, constituie un in
teresant model de arhitectură țără
nească. A fost adusă și reconsti
tuită, de asemenea, o casă din Ză-

podeni, raionul Vaslui, ce prezintă 
o importanță etnografică deosebită.

Această construcție, păstrată cu 
grijă pînă în zilele noastre de să
tenii din localitate, datează de la 
începutul secolului 17 și este cea 
mai veche casă din muzeu. Vor mai 
fi aduse la Muzeul satului o gospo
dărie săsească din părțile Brașovu
lui, precum și o stînă, o piuă de di
mie, o presă de ulei și alte instala
ții legate de ocupațiile din trecut ale 
țărănimii.

(Agerpres)

FILARMONICA DE STAT 
ENESCU“ (Palatul R.P.R. — 
CONCERT DE MUZICA DL .. ......... .......
în program Beethoven — Serenada pen
tru flaut, vioară și violă, opus 25 în re 
major. Carmen Petra — Sonata pentru 
flaut șl harpă (prima audiție). Debussy
— Două dansuri pentru harpă cu acom
paniament de cvartet de coarde. Ravel
— Introducere și allegro pentru harpă, cu 
acompaniament de cvartet de coarde, 
flaut șl clarinet. Interpreți : Liana Pas- 
quall — harpă, Filip Pitaru Bulimar — 
flaut, Octavian Popa — clarinet. Cvarte
tul de coarde : George Nicolescu — 
vioara I, Benone Damian — vioara Il-a, 
Petruș Mederus — violă, Alfons Car ' ta- 
novlcl — violoncel — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : CĂLĂREȚUL DE A- 
RAMA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
DARUIȚI IUBITELOR LALELE — (o- 
rele 19,30). (Sala C.C.S.) » CASA CU TREI 
FETE — (orele 19,30).

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU' ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL

Sonata pentru

KETTLEE ȘI DOAMNA MOON 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
LANDRA“ (Sala Palatului R.P. Romine): 
SFINTA IOANA — (orele 19,30). — B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1) : TACHE 
IANKE ȘI CADIR — (orele 19,30). (Sala

----- Str. Alex. Sahia nr. 76) : CRED 
(orele 19,30).
DE COMEDIE : SVEJK IN 
RĂZBOI MONDIAL — (o-

PENTRU TINERET ȘI CO-

Studio — EL
IN TINE —

TEATRUL
AL DOILEA 
rele 19,30).

TEATRUL
Pil (Sala pentru tineret): DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru 
copii) : EMIL — -------------------
rele 17).

TEATRUL
GIULEȘTI : 1
(orele 19,30).

TEATRUL
VREAU SĂ 
rele 20).

TEATRUL
NASE“ (Sala Victoriei 174) : _________
IN RE... HAZLIU — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚA și ROCHIȚA CU FIGURI - (o- 
rele 16).

CIRCUL DE STAT : O seară la Mos
cova — (orele 20).

(orele 20).
ȘI DETECTIVII (o-

MUNCITORESC C.F.R.- 
FATA CU PISTRUI —

EVREIESC DE STAT : 
FIU NEVASTA TA - (o-

SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
CONCERT

RADIO. Miercuri, 11 aprilie o Mu
zică simfonică : Suita „Comedianții“ de 
IȘabalevski — interpretează orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat din 
Moscova, dirijor compozitorul — orele
8.30 — I o Cîntă corul Palatului pionie
rilor din Capitală dirijat de Stellan O- 
iaru — orele 9,45 — I ® Teatru la micro
fon: ~ - -
mii ______ , ___ r___  .
Mihai Zirra — orele 10,08 
orchestra de muzică populară „_____
Cernescu“ din Caransebeș — orele 12,00 
I © Duete din operele lui Verdi — orele __ „..................—
12.30 — le Prelucrări de folclor de corn- mică a Filarmonicii de Stat din Cluj, di-
pozitorl din țări socialiste — orele 12,45 ' * • — -
— II e Concert de muzică ușoară — _ 
rele 13,05 — I • Muzică romînească de 
cameră — orele 13,25 — II e Concert de 
muzică populară romînească — orele

„Caragiale în vremea lui“ de Ca-
Petrescu, adaptare radiofonică de

3 — I o Cîntă 
„Lazăr

15,10 — I 9 Programe muzicale alcătuite 
de ascultători — orele 15,37 — Ic Fan
tezii simfonice și potpuriuri — orele 17.00 
— Ho In slujba Patriei — orele 17,30 — 
I o Pagini orchestrale clin operete — 
orele 18,30 — II o Jurnalul satelor — o- 
rele 19,00 — I 9 „Clne-i amicul?“ Pa
gini din proza satirică a lui I. L. Cara
giale — orele 19,30 — II e „Partidul, pă
rinte drag“ — program din cîntecele ti
neretului nostru — orele 19,40 — II o 
„Slmfoniotta“ de Ion Dumitrescu, maes
tru emerit a! artei, laureat al Premiului 
de Stat — interpretează orchestra simfo-

o-

IN

rijor Antonin Ciolan,
orele 20,00 -----
20,30 — II o Din folclorul popoarelor — 
orele 22,30 — I o Canțonete — orele 23,15

. artist emerit —
— Il a Tribuna Radio — orele

CINEMATOGRAFE. BĂTĂLIE
MARȘ — ambele serii : Patria (9; 12,45; 
16,30; 20,15), I. C. Frimu (9; 12,40; -----
20) , Miorița (9; 12,35; 16,30; 20,15), Volga 
(10,30; 16,30; 20), G. Coșbuc (10; 16,15; 20). 
DUPA DOI IEPURI : Magheru (10,15; 12; 
15; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19;
21) , 23 August (10; 12; 17; 19; 21). PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN : Repu- 
publica (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). EXPE
RIENȚA PRIMEJDIOASA rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (15; 17; 19; 
21). Elena Pavel (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 rulează la cine
matografele Maxim Gorki (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
PROCESUL MAIMUȚELOR : Central (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 ANIMALE SĂLBATICE : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 15). RAIDUL VARGAT : 
Tineretului (16; 18,15; 20,30). CÏNTECUL 
ÎNTRERUPT : înfrățirea între popoare 
(16; 18; 20), Libertății (10; 12; 16,30; 18,30; 
20,30). BĂDĂRĂNII : Cultural (15,30; 17,15; 
19; 29,30). CAVALERII TEUTONI - am
bele serii : Alex. Popov (rulează in con
tinuare de la orele 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, AUTOBUZULE : C-tin David (15,30; 
18; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). GARDIA
NUL — rulează la cinematograful v. 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21). PUȘTIUL : 
Unirea (15; 17; 19; 21), T. Vladlmirescu 
(15; 17; 19; 20.45), Popular (15; 17; 19; 21), 
Floreasca (16; 18; 20). PERLE NEGRE : 
Munca (16: 18,15; 20,30). N. S. HRUȘC1OV: 
Arta (16; 18; 20). CASA SURPRIZELOR : 
Donca Simo (15: 17; 19; 21). VIZITA PRE
ȘEDINTELUI : 16 Februarie (16; 18; 20). 
PACE NOULUI VENIT - rulează la cir 
nematografele Iile Pintilie (16; 18; 20), 
B. Delavraneea <16; 18; 20). TOT
AURUL DIN LUME — rulează la cine
matografele G. Bacovla (15,45; 18; 20.15),

16,20:
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT : Drumul serii 
(16; 18; 20). MUZICANTUL ORB : 30 De
cembrie (16; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET : AM FOST TINERI : 13 Septembrie 
(16,30; 18,30; 20,30). VALURILE DUNĂRII : 
rulează la cinematograful Mihail Emi- 
nescu (9; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 16,00 — EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejurna
lul săptămînil. Pentru o producție de 
calitate superioară. Munca de cercetare 
în sprijinul producției. Sfatul medicu
lui. Oameni oblșnuiți. O carte din biblio
tecă — „Mama" de Maxim Gorki. Mu
zică ușoară pe film. 18,00 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE. Din cuprins : Toate for
țele pentru efectuarea în timp optim a 
însămințărilor : — Buletin agricol. — In 
aceste zile pe ogoare. — Masă rotundă : 
Pentru buna desfășurare a muncii. — 
Dicționar tehnic : „Fertilizarea solului“. 
— Tribuna mecanizatorilor : îngrijirea 
în cîmp a tractoarelor. — „Pentru 5.000 
kg porumb boabe la hectar" — selecți- 
uni din programul brigăzii artistice de 
agitație a Casei raionale de cultură Hîr- 
șova, regiunea Dobrogea. Știința în aju
torul producției : Probleme de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea 
zootehniei în Bărăgan, în centrul cerce
tărilor noastre, de dr. Mihall Ștefănescu, 
directorul Stațiunii experimentale zoo
tehnice Rușețu, regiunea Galați. Cîntece 
și jocuri populare romînești . în cinstea 
fruntașilor în campania agricolă de pri
măvară. Interpretează o formație instru
mentală condusă de ~ 
llști : Victoria Baciu. 
Nicolae Bob-Stănescu

Ion Mărgean. So- 
Ștefanla Rareș. 

și Ion Milu.

vremea ?CUM VA FI
Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 

și 14 aprilie : Vreme instabilă, cu cerul 
mai mult noros șl cu înseninări de 
scurtă durată. Vor cădea ploi cu carac
ter intermitent sub formă de averse în 
toate legiunile țării, mai frecvente în 
Ardeal. Vînt moderat, temporar mai tare 
în sectorul nordic. Temperatura în 
ușoară scădere. Minimele vor fi cuprin
se între 0 și io grade, iar maximele în
tre 8 șl 18 grade. Local brumă dimlnea 
ța. In regiunile de munte averse de nir 
soare.



a Consiliului Central
Plecarea unei delegații

al Sindicatelor în R.S.Cehoslovacă

: R. Costin)

SCÎNTEIA

TELEGRAME EXTERNE Ororile fascismului nu trebuie
Apelul F. S. M. adresat tuturor oamenilor 

muncii din lume cu prilejul zilei de 1 Mai
PRAGA 10 (Agerpres). — Agenția 

Ceteka a transmis apelul Federației 
Sindicale Mondiale adresat tuturor 
oamenilor muncii din lume cu pri
lejul sărbătorii de 1 Mai.

în această zi internațională a oa
menilor muncii, care va constitui o 
expresie impresionantă a forței și 
maturității clasei muncitoare inter
naționale, se spune în apel, F.S.M. 
adresează cele mai calde felicitări 
tuturor celor care pe o treime a glo
bului construiesc cu succes societa
tea socialistă, ale cărei idealuri sînt 
pacea și progresul.

F.S.M. salută milioanele de oa
meni ai muncii care s-au ridicat în 
apărarea libertății și independenței 
lor naționale.

în ziua de 1 Mai 1962, Federația 
Sindicală Mondială cheamă pe oa-

■ ............OtO

să se mal repete

menii muncii să lupte pentru pace, 
pentru dezarmarea generală și con
trolată și pentru încetarea imedia
tă a experiențelor termonucleare, 
pentru lichidarea totală a colonia
lismului, împotriva militarismului 

. vest-german și japonez, pentru în
cheierea Tratatului de pace cu cele 
două state germane și normalizarea 
situației din Berlinul occidental, 
pentru o viață mai bună, pentru li
bertăți democratice și respectarea 
drepturilor sindicale.

Clasă muncitoare internațională, 
împreună cu forțele progresiste, poa
te rezolva problemele actuale ale 
omenirii. Războiul, nu este inevita
bil, el poate fi preîntîlnpinat, pa
cea poate fi menținută și consoli
dată.

Greve

I

Marți dimineața a plecat la Pra- 
ga, la invitația C.C.S. din R. S. 
Cehoslovacă, o delegație a Consi
liului Central al Sindicatelor din 
țara noastră, condusă de tovarășul 
Martin Isac, președintele C.C.S.

Delegația a fost condusă la aero
port de membri ai Prezidiului și 
Secretariatului Consiliului Central 
al Sindicatelor și de activiști sindi
cali.

La plecare a fost de față Jaros
lav Sykora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

(Agerpres)

Se pregătește édifia de vară 
a mersului de autobuze 

I. R. T. A.
La Direcția Generală a Transpor

turilor Auto din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor se 
lucrează în prezent la mersul auto
buzelor, ediția de vară, ce va in
tra în vigoare la sfîrșitul lunii mai 
a.c. La întocmirea noului mers s-a 
ținut seama de legăturile feroviare, 
de legătura cu bacurile și vasele 
navigației civile și de orarul de vară 
al întreprinderilor și instituțiilor. 
Pentru stațiunile balneo-climaterice 
s-a prevăzut un număr sporit de 
curse ce vor deservi pe vizitatori 
în timpul sezonului de vară, precum 
și deschiderea unui număr de peste 
30 trasee noi de autobuze.

INFORMAȚII
• Marți au sosit in Capitală L. I. Du- 

binovski și I. T. Bogdesko, artiști plas
tici din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească, pentru a participa la ver
nisajul Expoziției de artă plastică din 
R.S.S. Moldovenească, care se va des
chide peste cîteva zile la Galeriile de 
Artă ale Fondului Plastic din str. Kirov.

® Societatea pentru răspîndirea știin
ței și culturii organizează azi, 11 aprilie, 
ora 18,30, în sala Ateneului R. P. Romine, 
un simpozion pe tema : „De la piatra 
cioplită la mașina electronică de calcul", 
în cadrul simpozionului iau cuvîntul acad. 
Emil Condurachi, director al Institutului 
de arheologie al Academiei R. P. Romi
ne, prof. univ. Dumitru Berciu și prof, 
univ. Edmond Nicolau.

Urmează un program de arii din o- 
pere, susținut de soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet.

Pregătiri pentru „Cursa Păcii“
Traseu inedit în

La 2 mai, din Berlin, se va da ple
carea în marea întrecere ciclistă in
ternațională, „Cursa Păcii" Berlin— 
Praga—Varșovia, care sărbătorește 
jubileul de 15 ani de la înființare.

Pe adresa comisiei de organizare 
sosesc în aceste zile confirmările 
de participare ale echipelor invita
te. Pînă la data cînd au lost scrise 
aceste rînduri și-au anunțat pre
zența la start cicliști din 20 de țări.

Ediția din acest an a „Cursei Pă
cii" va depăși prin amploare pe 
cele din anii precedenți. Președintele 
Federației internaționale de ciclism, 
Adriano Rodoni (Italia), a comuni
cat organizatorilor cursei că dorește 
să dea startul. Concomitent, a scris 
o scrisoare în care se spune : „Punc
tual, odată cu primăvara, are loc 

' din nou „Cursa Păcii", iar noi do- 
i rim să participăm la cea de-a 15-a 

ediție a ei. Această cursă, care poa
te fi caliiicată acum pe drept cu- 
vînt o competiție clasică, se bucură, 
datorită desfășurării sale perfecte 
și a rezultatelor pozitive pe tărîm 
sportiv, de însemnătate internațio
nală și prestigiu. Deoarece „Cursa 
Păcii" întrunește cicliști de diferite 
naționalități și diferite concepții, ea 
contribuie, fără îndoială, la dezvol
tarea sportului ciclist într-o atmosfe
ră de coexistență pașnică a po- 
poqielor. în cursul anilor, „Cursa

R. D. Germană
Păcii" a devenit cea mai populară 
și entuziastă din toate competițiile 
cicliste".

Cu un deosebit interes sînt aștep
tați la Berlin participanții romîni la 
„Cursa Păcii". Romînia, alături de 
R. S. Cehoslovacă, Polonia și Bul
garia, se numără, după cum se știe, 
printre cei patru „veterani" ai 
cursei, care, de la instituirea aces
tei competiții, au participat an de an.

Ca de obicei, cursa nu va ii u- 
șoară. Cele două etape de contra
timp vor cere un mare efort din par
tea alergătorilor. Vor trebui biruite 
și alte dificultăți ale traseului. în 
etapa a treia, de pildă, de la Leipzig 
la Erfurt, traseul trece prlntr-o 
regiune care n-a fost niciodată 
străbătută de participanții la „Cursa 
Păcii". în această etapă cicliștii vor 
avea de parcurs un urcuș cu 36 de 
serpentine, care duce spre Kyffhău- 
ser, unul din punctele ou cea mai 
mare altitudine din Pădurea Turin- 
giei.

Ca în fiecare an, marea competi
ție ciclistă va lăsa participanților a- 
mintiri de neșters.

DIETER WALES 
redactor

al ziarului „Neues Deutschland“

CANBERRA 10 (Agerpres). — A- 
genția Reuter relatează că 22.000 
de docheri australieni au înqeput la 
10 aprilie o grevă de 24 de ore. Cele 
40 de porturi ale țării au fost total 
paralizate de grevă. Circa 100 de 
vapoare nu vor fi descărcate. Aceas
tă grevă constituie începutul cam
paniei muncitorilor portuari austra
lieni împotriva legii adoptate de 
parlament, care limitează dreptul 
docherilor la pensii și concedii.

LONDRA 10 (Agerpres). — Greva 
celor 3.000 de muncitori de la Uzina 
de automobile „Austin Motors“ din

Birmingham, declarată în semn de 
protest împotriva scăderii salariilor, 
a luat sfîrșit. Greviștii au obținut 
consimțămîntul administrației de a 
duce negocieri cu reprezentanți ai 
muncitorilor cu privire la majorarea 
salariilor. Greva a durat mai bine 
de o săptămînă.

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — 7.000 de mineri de la mina 
El Teniente, una dintre cele mai 
mari mine de cupru din țară, au 
declarat grevă cerînd mărirea sa
lariilor.

Scumpete, șomaj, falimente

Berlin, 10 aprilie.

LUNA I Calendar internațional 
mai t al sportivilor noștri

în luna mai, sportivii din țara noa
stră vor participa la numeroase com
petiții internaționale. Cicliștii — la 
„Cursa Păcii“ Berlin — Praga — Var
șovia (2-17 mai); selecționata de rugbi— 
la tradiționala competiție rugbistică 
„Cupa Păcii" (în Polonia, 21—28 mai); 
baschefbalișfii — la „Dinamoviada“ or
ganizată în U.R.S.S. (16—23 mai), iar 
pugilișfii vor evolua înfre 23 și 27 mai 
la Sofia, în cadrul tradiționalei „Bal
caniade de box".

Reprezentativa de lupte a R. P. Ro- 
mîne va fi prezentă între 23 și 28 mai 
în Grecia la „Balcaniada“ de lupte cla
sice și libere. Tenismenii vor lua parte 
la furneul din U.R.S.S. (5—14 mai) și 
la întrecerile pentru „Cupa Davis", în 
cadrul cărora se vor înfîlni cu echipa 
Izraeiului (4—6 mai la București). E- 
chipa de polo pe apă va face două 
turnee : în R. D. Germană (9—20 mai) 
și Iugoslavia (29 mai — 1 iunie).

Țara noastră va găzdui de asemenea 
cîteva importante competiții: Gimnas

tică : R.P.R. — R.D.G. (feminin) la 6 
mai; R.P.R. — Iugoslavia (feminin) la 20 
mai; scrimă: R.P.R,—R.P, Polonă (28-29 
mai); motocidism: „Crosul Prieteniei“ 
(25 mai — 3 iunie) fir: concurs inter
național (București 23—27 mai).

in cîteva rîndurî
Continuîndu-și pregătirile în vederea 

turneului de fotbal U.E.F.A., echipa de 
juniori a tării noastre a susținut marți, 
pe stadionul Republicii, un meci de veri
ficare cu echipa „Olimpia" București, care 
activează în campionatul categoriei B.

Tinerii fotbaliști au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (2—1) prin punctele reali
zate de Voinea și Hajdu.★

Tînărul șahist cehoslovac Vlastimil 
Hort, în vîrstă de 18 ani, este noul lider 
al turneului internațional de șah de la 
Moscova. După 6 runde, Hort are 3,5 
puncte și o partidă întreruptă, fiind ur
mat de marele maestru sovietic Bronștein 
cu 3,5 puncte.

(Agerpres)

WASHINGTON 10 (Agerpres), — 
Gravitatea problemei șomajului în 
S.U.A. a fost scoasă in evidență de 
ultima comunicare făcută de minis
trul muncii, Arthur Goldberg, care 
a arătat că în luna martie numărul 
șomerilor se ridica la 4.382.000, fe- 
prezentînd 5,5 la sută din totalul 
brațelor de muncă. El a recunoscut 
că a crescut numărul persoanelor 
care au rămas fără lucru de un timp 
îndelungat. Numărul persoanelor, 
de pildă, rămase fără lum'u de mai 
bine de șase luni, a crescut în mar
tie cu 31.000 ajungînd la 734.000.

*

BONN 10 (Agerpres). — France 
Presse relatează că într-un interviu 
acordat ziarului „Die Welt“, cance
larul Adenauer a luat pentru prima 
oară atitudine în discuțiile vii care 
au izbucnit în R.F.G. cu privire la 
situația economică. După cum se 
știe, Erhard, ministrul Economiei, 
a prezentat în culori sumbre pers
pectivele economiei vest-germane și 
a avertizat că dacă sindicatele nu 
vor ști să „păstreze măsura în cursa 
dintre salarii și prețuri“, guvernul 
va lua măsuri pentru „înghețarea 
salariilor“, așa cum au procedat în 
ultimul timp guvernele american și 
englez.

în interviul acordat ziarului „Die 
Welt“, Adenauer a declarat : „Evo
luția economiei noastre îmi provoa
că de mult timp griji serioase. Nu 
aș dori să caut acum un vinovat sau 
pe cel mai vinovat. Nu mă tem să 
spun că guvernul federal, guverne
le laenderelor, comunele, parlamen
tele fac și ele parte din cercul vi- 
novaților“.

Din interviul lui Adenauer a re
ieșit că poporul vest-german trebuie 
să suporte consecințele.

TOKIO. Agenția japoneză pentru 
cercetări în domeniul problemeloi’ 
comerciale și industriale a publicat 
date din care reiese că între 
tombrie 1961 și martie 1962 au 
faliment, lunar, un număr de 
de întreprinderi.

oc- 
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Iii pas cu viața gospodăriei
(Urmare din pag. I-a)

tul împărțea „lingurițe dintr-o nouă 
doctorie : critica". Probleme: culesul 
porumbului, îngrijirea mașinilor a- 
gricole, disciplina în muncă. Succe
sul programului este confirmat de 
al doilea text, întocmit cu opera
tivitate, la numai trei săptămîni 
după primul. De data aceasta sînt 
pe prim plan pregătirile de toamnă 
și iarnă.

Apoi, cu fiecare nou text al bri
găzii, cu fiecare acțiune, căminul 
cultural se leagă tot mai strîns de 
„economic", de economicul care în
semna creșterea producției agricole, 
a valorii zilei-muncă, electrificarea 
comunei, case noi, și, odată cu a- 
cestea, construirea noului cămin cul
tural. Activitatea culturală sprijină, 
înc ajează tot ce apare nou, îna- 
int .< în viața gospodăriei.

— Activitatea căminului are efect 
doar atunci cînd manifestările sînt 
simțite de spectator — afirmă Ni
colae Oțeleanu. Adică, să fie ac
tuale, să-1 intereseze, să-l ajute, să 
răspundă preocupărilor lui. Așa a 

1 fost, în ianuarie, consfătuirea cu e- 
chipa lui Nica Ion, care în 1961 a 
obținut peste 5.000 kg porumb boabe 
la hectar pe un lot de 40 ha. Șeful 
de echipă a vorbit despre felul cum 
au pregătit și lucrat pămîntul, a a- 
rătat cînd și cum au dat prașilele, 
a amintit densitatea firelor la hec
tar etc. După el au vorbit alți doi 
șefi de echipă, care au avut pro
ducții mai mici, între 3—4.000 kg 
boabe la hectar, în aceleași condi
ții de teren. N-am chemat la acea
stă consfătuire pe toată lumea. Au 
participat numai 80 de oameni, dar 
erau cei direct interesați, cei pe sea
ma cărora sînt date cele 350 hecta
re pregătite în acest an pentru o 
producție de 5.000 kg boabe. De a-

ceea, discuțiile au fost vii, au gene
ralizat experiența bună.

Directorul amintește, printre alte 
asemenea manifestări, de „ora frun
tașului din sectorul zootehnic", in
terviu cu un îngrijitor de vaci, doi 
ciobani, un îngrijitor de porci, im
primat pe bandă de magnetofon. 
Interviul, avînd ca temă realizările 
din 1961 și mai ales sarcinile, învă
țămintele, metodele ce vor fi folo
site în acest an, a fost prezentat la 
cămin la 5 ianuarie. Important ni 
se pare și faptul că interviul a fost 
reluat în primăvară, avînd de data 
aceasta titlul „Realizări din sectorul 
zootehnic pînă la 15 martie".

FHme care „ambiționează"
Premiera filmului documentar „Do- 

brogea colectivizată" a avut loc la 
21 februarie la Comana. Mîndri de 
realizările lor prezentate în film, 
mîndri de noua viață a Dobrogei, 
colectiviștii din Comana au excla
mat cînd i-au văzut pe cei din To- 
palu, cu turma lor de 12.000 oi : 
„Bravo lor 1 Jos pălăria 1" Unii, însă, 
au întrebat : „Dar noi ce fapem 7 
De ce nu mai mărim turma ?". Și 
așa, după film, a început o discu
ție și despre realizările și despre 
noile sarcini ale gospodăriei.

Asemenea filme au mai rulat la 
căminul cultural. Nicolae Oțeleanu 
se oprește la ultimul, prezentat în 
luna martie. Acest documentar des
pre creșterea porcilor, a fost însoțit 
de o expunere a inginerului zooteh
nic și, bineînțeles, de intervențiile 
îngrijitorilor, brigadierilor, „ambițio
nați" de cele văzute pe ecran. S-au 
luat hotărîri cu privire la folosirea 
mai rațională a nutrețului, la înlătu
rarea risipei de furaj, amenajarea 
mai bună a padocurilor, buna or
ganizare a locului de muncă.

Munca și surîsul
Dacă unii cititori își închipuie, 

după cele relatate pînă aici, că 
programul căminului cultural din 
Comana se reduce doar la schim
buri de experiență, conferințe și fil
me documentare, să asculte păre
rea directorului exprimată... în ver
suri : „Nu trăim doar să muncim / 
Ci trăim să și zîmbim / Căci surî
sul și cu munca / Sînt ca iarba și 
cu lunca ; / Tristă-i una făr' cealal
tă / Dar ce vii sînt laolaltă...", (din- 
tr-un text al brigăzii artistice).

N-am avut prilejul să văd un 
spectacol al artiștilor amatori din. 
Comana dar am ascultat, imprimat 
pe bandă de magnetofon, un pro
gram prezentat de cor și de soliștii 
de muzică populară. Aplauzele șl 
„bisurile“ cerute de sală erau cit 
se poate de elocvente.

O formație de teatru avînd în re
pertoriu două piese, brigada artis
tică de agitație, echipa de dansuri, 
„Joile tineretului", ziua săptămîna- 
lă a femeii, serile literare, con
cursurile „Cine știe, cîștigă" dau 
varietate programului, aducînd, 
alături de muncă, surîsul, buna dis
poziție.

In aceste zile de primăvară șeful 
de echipă Nica Ion cercetează cu 
grijă și pricepere brazdele însămîn- 
țate cu porumb, iar mulgătorul Dul- 
țev Năstase potrivește „la gram" 
rațiile de nutreț. Seara, coleotivista 
Stela Badea pune un disc la apa
ratul de radio cu pick-up, în vre
me ce brigadierul Silvestru Ghimici 
întoarce filele unei cărți zootehni
ce. în munca, în viața, în preocu
pările acestor oameni, se răsfrînge 
și activitatea de un deceniu a că
minului cultural.

Acum 17 ani, la 11 aprilie 1945, 
Armata Sovietică, dînd lovi
turi nimicitoare hoardelor hitleriste, 
a sfărîmat porțile lagărului nazist de 
la Buchenwald, eliberînd pe supra
viețuitori. La Buchenwaid, unul din 
cele mai bestiale lagăre naziste, au 
fost exterminați mișelește conducă
tori de seamă al. mișcării muncito
rești, luptători înflăcărați pentru li
bertatea popoarelor, bărbați, femei, 
tineri, în total peste 55.000 de oa
meni. In primăvara anului 1945 însă, 
zidurile 
aceasta 
dintre

, morjii".
In amintirea aceiei zile, foștii 

luptători din rezistență, toți cei carp 
au cunoscut ororile din lagărele 
naziste — grupați în „Federația 
internațională a luptătorilor din re
zistență, a victimelor și dejinuților 
fascismului" (F.I.R.) — patrioții de 
pretutindeni cinstesc la 11 aprilie 
memoria celor căzuți jertfă în lupta 
antihifleristă, își manifestă hotărîrea 
de a lupta pentru ca ororile fascis
mului și războiului imperialist să nu 
se mai repete niciodată,

In prezent în Germania de vest, 
cu concursul puterilor occiden
tale, militariștii și revanșarzii ger
mani ridică din nou capul. Foș
tii naziști ocupă într-o măsură 
tot mai mare posturi de răspundere 
în aparatul de sfat. In același timp 
reacțiunea își intensifică atacurile 
împotriva elementelor cu vederi 
democratice, încercînd să înăbușe 
lupta lor antimilitaristă. Un ade
vărat val de represiuni a fost des-

sale au căzut și odată cu 
a fost lichidată și ultima 
groaznicele „uzine ale

lănțuit în ultima vreme împotriva 
Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști (F.F.N.). „După 17 ani de 
la deschiderea porților închisorilor 
și iagăreior — se spune într-un 
apel publicat de un grup de anti
fasciști germani de seamă, foști 
luptători din rezistență — adversari: 
neîmpăcați ai fascismului și războiu- 
iui sînt din nou nevoiți să intre în 
ilegalitate.

Noi trebuie să fuăm apărarea 
F.F.N. și a tuturor cetățenilor din 
Germania occidentală care nu vor 
să se repere o nouă Varșovie, 
Lidice, Oradour, un nou Oswiecim, 
Mauthausen, Ravensbruck, Daha.u și 
Buchenwald“.

Și în alte țări capitaliste, cu spri
jinul forțelor reacționare, are loc o 
recrudescență a fascismului. Ban
diții fasciști din Organizația Armată 
Secretă (O.A.S.) se dedau la cele 
mai mari nelegiuiri în Algeria și 
Franța. In S.U.A. au apărut o 
puzderie de organizații ca, de 
pildă, societatea „John Birch“, care 
reeditează lozincile și practicile 
naziștilor.

Popoarele din întreaga lume ur
măresc cu indignare toate aceste 
manifestări ale reacțiunii interna
ționale. Ele își întăresc eforturile 
pentru a bara calea fascismului și 
militarismului, pentru a preîntîmpina 
un nou război șj a asigura pacea și 
securitatea internațională. Jertfele 
celor căzuți în lupta antihifleristă 
constituie un apel permanent la 
vigilență împotriva reînvierii fascis
mului.

Referendumul a consfințit victoria 
forțelor iubitoare de pace

DECLARATA P. C. FRANCEZ

PARIS 10 (Agerpres). —. Poporul 
francez a spus „Da“ păcii și, în ace
lași timp, a înfierat pe fasciștii din 
O.A.S.,, se spune în declarația Parti
dului Comunist Francez, dată publi
cității în seara zilei de 9 aprilie.

Votînd în cadrul referendumului 
din 8 aprilie, poporul francez a.

O&O

aprobat în masă acordurile de la 
Evian, încheiate între reprezentanții 
guvernului francez și ai guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria.

Partidul Comunist Francez, se 
spune în continuare în declarație, a 
precizat clar sensul votului său 
„Da“. El a îndemnat să se spună 
„Da“ păcii, prieteniei și colaborării 
cu poporul algerian și „Nu“ politi
cii guvernului. Partidul socialist și 
alte organizații au precizat, de ase
menea, că votul lor afirmativ în
seamnă aprobarea acordurilor de la 
Evian, și nicidecum a politicii gu
vernului.

Partidul comunist subliniază că 
democrații și patrioții francezi vor 
continua după referendum lupta 
pentru realizarea echitabilă a acor
durilor de la Evian și lichidarea 
O.A.S.

După referendumul din 8 aprilie, 
care a consfințit victoria forțelor iu-r 
bitoare de pace și ă confirmat întru 
totul justețea politicii Partidulùi Co-- 
munist Francez, P. C. Francez chea
mă pe oamenii muncii să sprijine 
acțiunile sale și să-i întregească rîn- 
durile în vederea luptei pentru pro
movarea politicii progresului social 
și a păcii, precum și pentru rein- 
staurarea și reînnoirea democrației.

Manifestație în iața primăriei 
orașului Savona (Italia) împotri
va crimelor comise de O.A.S.

dlgetia pălind Uhedale
La Oran, în aceste zile

Pierre Joulin, trimisul special al 
agenției FRANCE PRESSE la 
Oran, relatează cîteva aspecte 
care caracterizează atmosfera o- 
rașului algerian Oran în aceste 
zile.

„Eram trei ziariști, dintre care 
unul englez — transmite Pierre 
Joulin. Sosisem în cartierul arab 
ăl Oranului la o jumătate de oră 
după atentatul cel mai criminal 
din toți cei șapte ani de război : 
40 de morți și 70 de răniți, toți 
musulmani. în centrul cartierului 
explodaseră două automobile în
cărcate cu substanțe explozibile 
care fuseseră aduse în centrul 
acestei zone cu o populație den
să de către oameni ai O.A.S.-ului 
deghizați în militari sau polițiști.

Populația era atît de revoltată 
înoît patrulele militare care se 
găseau la fața locului au găsit 
de cuviință să fugă după cele 
două explozii. Eram singurii eu
ropeni la locul atentatului. Zidu
rile caselor erau ciuruite. Clădi
rile cele mai vechi se prăbușise
ră. Se puteau vedea zeci de fe
mei, copii și bărbați mutilați ori
bil, desfigurați, sfîrtecați. Ne în
conjura o mulțime amenințătoa
re, furioasă la culme. Eram în- 
cercuiți, prizonieri ai acestei 
mulțimi. Dintr-o dată vreo 20 de 
bărbați și-au făcut loc spre noi, 
ne-au înconjurat și ne-au dus cu 
ei pe o străduță întunecoasă și 
de acolo într-un magazin de în
călțăminte. Responsabilii locali 
ai Frontului de Eliberare Națio
nală (F.L.N.) ne-au recunoscut și 
ne-au venit în apărare. Alții, ră
mași afară, linișteau populația. 
In timp ce, noi stăteam de vor
bă, cîțiva oameni din F.L.N. or
ganizau asistența medicală.

Am formulat întrebarea care 
ne frămînta : „Veți putea reține 
populația pînă seara î Și dacă 
provocările continuă, ce veți 
face ?".

Conducătorii cu care stăteam 
de vorbă erau preocupați, dar

stăpîni pe sine. Căutau să nu ne 
arate cît sînt de revoltați, atitu
dine pe care o adoptau de altfel 
și față de restul algerienilor. 
Aveau ordine precise. Unul din
tre ei ne-a răspuns : „Nu trebuie 
să facem nici un gest lipsit de 
rațiune care ne-ar putea com
promite viitorul. Trebuie să reu
șim să evităm demonstrațiile, 
ciocnirile, chiar și simplele mani
festații. Nu vom cădea în cursa 
care ni se întinde".

In jurul nostru, populația își 
pansa răniții, îi transporta.

Peste două zile alți lideri ai 
F.L.N.-ului ne-au primit în car
tierul lor și ne-au expus același 
punct de vedere. Dar noi nu-i 
crezuserăm nici măcar în ziua 
cu 40 de morți și 70 de răniți.

Săptămînile care au urmat 
ne-au dovedit că nu aveam 
dreptate. în ciuda atentatelor și 
a exploziilor cu plastic, în ciuda 
bombardamentelor cu mortiete, 
cu aruncătoare de grenade, în 
ciuda execuțiilor din spitale și 
închisori, în ciuda tuturor pro
vocărilor O.A.S.-ului, cei 220.000 
de algerieni din Oran, ascultînd 
de F.L.N. și-au păstrat calmul. 
F.L.N.-ul a organizat la Oran un 
serviciu de ordine eficace. Oa
menii săi, care poartă cîte o 
dată o brasardă verde, contro
lează intrările în cartierul ara'b. 
Ei îi conving pe algerienii care 
ar vrea să treacă rețeaua de 
sîrmă ghimpată pentru a se duce 
în centrul orașului să-și cîștige 
pîinea, să renunțe la asemenea 
acte aventuroase. Pentru a evita 
incidentele cu prilejul transpor
tării răniților, F.L.N.-ul a amena
jat un spital improvizat în par
tea musulmană a orașului.

Oamenii își string cureaua. 
„Ne mulțumim cu strictul nece
sar“, ne-a spus un bătrîn docher 
algerian care, după ce a reușit 
să scape cu viață din două a- 
tentate, a renunțat să mai co
boare în port. Astăzi, mai mult

decît oricînd, pentru locuitorii 
algerieni din Oran a merge să 
muncească în partea europeană 
a orașului înseamnă a-și risca 
viața, a servi drept țintă oame
nilor O.A.S.-ului.

„Și asta, pentru 7.500 de franci 
vechi pe .săptămînă" — ne spu-

nea zilele trecute unul dintre 
funcționarii algerieni cei mai 
bine plătiți din Oran, care mun
cea pentru această leafă 12 
pînă la 14 ore pe zi. Ca și atîția 
aiți compatrioți ai săi, și acesta 
s-a hotărît să renunțe la sala
riul groazei“.

Ru revenit la viată«

Reproducem din ziarul „L'HU
MANITÉ" reportajul ziaristei Ma
deleine Riffaud despre înlîlnirea 
avută cu. primele patrioate alge
riene eliberate din închisorile 
franceze.

„în noaptea de 4 spre 5 apri
lie, 16 femei algeriene, dintre care 
cele mai multe erau deținute de 
5 ani, au fost, în sfîrșit, eliberate 
din închisoare.

Este prima eliberare de alge
riene din închisori franceze de la 
încetarea focului (Djamila Bouhi- 
red, Jacqueline Guerroudy, de 
pildă, se mai află în închisoare). 
Printre cele 16 eliberate, se află 
Zohra Drif, studentă, arestată în 
1957, autoarea amintirilor „Moar
tea fraților mei", scrise în închi
soare ; Gaby Gimenez, membră 
a Comitetului ' Central al Parti
dului Comunist din Algeria, fostă 
consilieră generală la Oran, și 
tinerele fete Achour Fatman Zo- 
rah, Slimani Fatima, Malika Zi- 
touni, Djamila... Ele au fost arun
cate în închisoare cînd aveau 
mai puțin de 20 de ani și au pe
trecut zile întregi, uneori săptă
mîni în sălile de „interogatoriu" 
ale parașutiștilor... Pe corpurile 
lor vor rămîne pentru totdeauna 
urmele torturilor, dar ochii lor 
strălucesc de încredere în liber
tatea Algeriei.

Ele mi-au vorbit despre multe 
lucruri: despre amintirile, impre
siile, speranțele care te covîrșesc

*
ALGER 10 (Agerpres). — în 

ultimele 48 de ore activitatea hu
liganilor fasciști din O.A.S. s-a 
intensificat din nou în Algeria. 
Potrivit relatărilor coresponden-

în primele ore ale libertății, cînd 
vîntul încă te amețește, cînd via
ța regăsită datorită atîtor frați 
morți, îți face inima să tremure.

■— De la încetarea focului, aș
teptam zi de zi eliberarea. Am 
crezut întotdeauna în victoria po
porului nostru, chiar în momen
tele cele mai grele. Acum știm că 
vom mai avea mult de luptat. Nu 
avem nici o vesie despre fami
liile noastre. Iar cei care au mai 
rămas în viață sînt în primejdie 
să fie masacrați de O.A.S.... Liber
tatea noastră ? Ea are încă gust 
de sînge, sîngelo acelora dintre 
ai noștri care mai sînt asasinați 
în fiecare zi, Dar niciunul dintre 
ei n-a murit în zadar. Poporul și 
guvernul nostru, poporul francez 
vor ști să apere acordurile (de la 
Evian n. r.).

— Pentru noi, anii de captivi
tate n-au fost ani pierduți. Aceia 
dintre noi care nu știau să ci
tească, au învățat carte. Am stu
diat mult. Era și acesta un mod 
al nostru de a lupta.

— N-am cunoscut din Franța 
décît ferestrele caselor, iluminate 
noaptea, pe care le-am văzut prin 
gratiile închisorii noastre. Acum 
vom descoperi Parisul. Mi se pare 
— spune Zorah —că voi putea în
drăgi Parisul, pe oamenii muncii 
din Paris, acum cînd țara mea nu 
se mai află în închisoare. Nu, nu 
simțim nici o amărăciune. Ne gîn- 
dim mai degrabă la viitor, decît 
la trecut.

*
tului din Alger al agenției Fran
ce Presse, în cursul zilei de luni 
și al nopții de 9 spre 10 aprilie 
bandele fasciste ale O.A.S. au 
asasinat 26 de persoane și au ră
nit grav alte 67.
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sovietic Vasili ParinDeclarațiile fiziologului

> >Desarmarea-problemă vitală 
a întregii omeniri® •

Ce cred latino-ameracanBi
despre „Alianța pentru progres"

Problema dezarmării este c pro
blemă vitală a întregii omeniri — 
a declarat într-o convorbire cu un 
corespondent al 
Jüan Marinello, 
publice din Cuba, 
sității din Havana, 
blemei dezarmării, 
semna un pas important pe calea 
asigurării 
nice.

Puterile 
armament 
turilor lor 
manentizarea asupririi și nedreptății. 
Tocmai de aceea, în fața primejdiei 
imperialiste poporul Cubei și toate 
popoarele care luptă pentru inde
pendența lor trebuie să obțină re
zolvarea cît mai grabnică a pro
blemei dezarmării.

Jüan Marinello a scos în evi
dență însemnătatea apropiatului 
Congres mondial pentru dezarmare 
generală și pace, care va avea loc 
la Moscova. Este foarte important 
că la Congresul de la Moscova să

agenției TASS 
fruntaș al vieții 
rectorul Univer- 
Rezolvsrea pro- 

a spus el, ar în-

unei păci generale frai-

imperialiste acumulează 
pentru înfăptuirea aven- 
aniipopulare, pentru per-

fie reprezentate toate popoarele 
lafino-americane, care condamnă 
politica de război.

★
Comitetul suedez pentru apăra

rea păcii, organizația „Marșul îm
potriva armelor atomice" și alte 
organizații progresiste din Suedia 
se pregătesc în vederea participării 
la Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace, care va 
avea loc la Moscova între 9 și 14 
iulie.

Organizația „Marșul împotriva 
armelor atomice“ a hotărît să or
ganizeze între 9 și 10 iulie în 
Suedia un marș sub lozincile luptei 
împotriva armei atomice. Comitetul 
suedez pentru apărarea păcii a 
sprijinit această măsură și a che
mat pe toți partizanii păcii din 
Suedia să ia parte activă la marș.

*
Am aflat cu multă bucurie des

pre convocarea Congresului parti
zanilor păcii cu privire la proble-

mele dezarmării, care va avea loc 
la Moscova între 9 și 14 iulie a.c. 
Sînt ferm convins că asemenea 
congrese au o importanță excep
țională pentru cauza păcii, pentru 
întărirea prieteniei între popoare, 
a declarat înfr-un interviu acordat 
unui corespondent al agenției 
TASS pastorul Ragnar Forbekk, lau
reat al premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare“.

La Congresul de Ia Moscova, a 
spus el, se vor înfîlni reprezentanți 
ai tuturor țărilor, afît din Apus cît 
și din Răsărit. Aceasta va contribui, 
fără îndoială, la crearea unei pu
ternice opinii publice împotriva 
cursei înarmărilor, împotriva războ
iului.

Norvegia este o țară mică, dar 
ea va trimite la congres o delega
ție numeroasă. Voi lua parte per
sonal cu multă plăcere Ia lucrările 
congresului, a spus în încheiere 
Forbekk.

NEW YORK
După cum relatau agențiile de pre
să, zilele trecute, luînd cuvîntul în 
Comisia senatorială pentru Afaceri
le Externe în sprijinul proiectului de 
lege guvernamental cu privire la a- 
cordarea de ajutor străinătății, Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A., a 
declarat că programul „Alianței 
pentru progres" ar fi menit să asi
gure o „evoluție pașnică" în țările 
Americii Latine.

Părerea opiniei publice din această 
parte a lumii este, însă, cu totul alta. 
Intr-un 
„Jornal 
natorul 
do Sul, 
monopolurilor nord-americane în ca
drul programului „Alianței pentru 
progres" a spus printre altele : „în 
loc să finanțeze progresul nostru, 
ele, în realitate, procedează invers

----------O «O

10 (Agerpres).

interviu acordat ziarului 
do Brazii", Brizzola, guver- 
statului brazilian Rio Grande 
referindu-se la interesele

— obligă America Latină să finan
țeze progresul Statelor Unite“. Briz
zola a declarat, de asemenea, că pre
feră ca statul al cărui guvernator 
este să nu fie inclus în programul 
„Alianței pentru progres".

Agenția United Press Internatio
nal relatează : „Mulți chilieni critică 
programul „Alianței pentru progres" 
deoarece ei își dau seama că Statele 
Unite nu cunosc problemele lor... 
Numeroși chilieni sînt supărați, de
oarece cred că Statele Unite încear
că să-i conducă, fără a înțelege si
tuația“.

Subliniind ineficienta programului 
„Alianței pentru progres", ziarul 
costarican „Adelante" scrie : „Totul 
atestă falimentul „Alianței pentru 
progres“. La un an după aplicarea 
acestui program, sîntem într-o situa
ție mai gravă decît înainte“. I

Devalorizarea monedei în Argentina

GENEVA 10. — De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea : Comi
tetul celor 18 state pentru dezarma
re a discutat azi, în ședință plenară, 
proiectul de preambul al tratatului 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală, prezentat de copreședinții 
comitetului — reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A. în afară de aceștia, în șe
dință au mai luat cuvîntul delegații 
Canadei, R. P. Romîne, Etiopiei, In
diei, Angliei, Italiei și Braziliei.

Arătînd că proiectul de lucru co
mun al preambulului nu este încă 
gata, întrucît nu s-a ajuns la un 
acord deplin asupra tuturor puncte
lor, delegatul american, A. Dean, a 
acordat atenția principală încercă
rilor de a fundamenta poziția S.U.A. 
care împiedică elaborarea definitivă 
a proiectului.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, și-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că Comitetul are posibili
tatea să examineze în fond pro
iectul de preambul stabilit de 
comun acord. Prezentarea pro
iectului de preambul spre examina
re Comitetului, constituie un pas 
cert înainte spre îndeplinirea sar-

* Cuvîntul reprezentantului /?. P. Romîne, 
Qb Macovescu

cinii ce stă în fața 
elaborarea acordului 
dezarmarea generală și totală.

în același timp, a spus V. A. Zo
rin, trebuie să remarcăm că copre
ședinții n-au căzut de acord asupra 
unei serii de principii ale preambu
lului.

Există divergențe și în formulări. 
Delegația sovietică consideră că 
preambulul constituie o introducere 
la un tratat precis cu privire la de
zarmarea generală și totală. Dele
gația S.U.A. însă are în vedere un 
preambul pentru un tratat impre
cis de dezarmare generală și totală, 
ea nu leagă proiectul de preambul 
de documentul pe care am și în
ceput să-1 elaborăm. Delegația so
vietică nu poate fi de acord cu a- 
ceastă situație, care face nesigură 
întreaga noastră activitate pentru 
pregătirea tratatului.

Considerăm însă, a subliniat 
,V. A. Zorin, că, deși în legătură cu 
aceste principii destul de impor
tante ale preambulului există diver
gențe, totuși ele pot și trebuie să fie 
lichidate în cursul lucrărilor noastre 
.viitoare.

Comitetului : 
cu privire la

Luînd apoi cuvîniul, reprezentan
tul R. P. Romîne, George Macovescu, 
a constatat cu satisfacție că din cele 
16 alineate din care se compune 
proiectul comun, 7 reprezintă un 
acord complet. Cu privire la alte 
alineate, a spus delegatul romîn, se 
poate constata că, după ce ne vom 
pune de acord asupra unei proble
me de terminologie vom avea de a- 
semenea texte puse integral de 
acord. în realitate nu sînt decît 
două alineate pentru care ni se pre
zintă texte separate.

Socotim că nu ar trebui să fie 
greu de a ne înțelege asupra textu
lui în întregimea lui.

în ceea ce privește divergențele 
dintre delegațiile sovietică și ameri
cană, astfel cum sînt ele oglindite în 
proiectul comun de lucru care ne-a 
fost înfățișat la 6 aprilie, mă voi re
feri la următoarele trei puncte :

Primul se referă la însuși titlul 
preambulului. în versiunea propusă 
de delegația americană ar fi vorba 
despre conturul prevederilor funda
mentale pentru 
mare generală 
nea sovietică

un tratat de dezar- 
șl totală. în verslu- 
este vorba despre

—- ----- o®o

preambulul tratatului de dezarmară 
generală și totcdă.

Noi ne pronunțăm pentru versiu
nea sovietică. într-adevăr, noi nu 
elaborăm conturul exterior al unor 
principii de bază pentru un tratat 
nespecificat — aceasta este o fază 
de mult depășită. Este vorba de a se 
elabora tratatul, un tratat de dezar
mare generală și totală. în acest 
sens, invocăm însăși declarația co
mună din 20 septembrie care se re
feră în mod expres la un tratat, pre
cum și la hotărîrile noastre de pro
cedură din 23 martie 1962, care indi
că limpede acest scop al lucrărilor 
noastre.

A doua observație se referă la 
punctul 5. Din textul respectiv re
zultă că partea americană nu a ad
mis propunerea delegației sovietice 
de a se exprima convingerea că 
războiul nu poate servi ca o metodă 
de rezolvare a diferendelor interna
ționale.

Vă mărturisesc că nu înțeleg ra
țiunile pentru care delegația S.U.A, 
se opune înserării acestor cuvinte, 
însuși președintele S.U.A. recunoștea 
în cuvîntarea ținută în fața Adunării

între vorbe și realitate

Generale a O.N.U., la 25 septembrie 
1961, că războiul, citez, „nu mai poa
te servi pentru reglementarea dife
rendelor”.

Referindu-se apoi la o a treia ob
servație, vorbitorul a spus :

Dintre toate deosebirile între po
zițiile delegației sovietice, pe de o 
parte, și cele ale S.U.A., pe de altă 
parte, aceea care ni se pare cea 
mai însemnată — întrucît se referă 
la fondul însuși al concepției despre 
procesul de dezarmare generală și 
totală și despre lumea fără arme — 
este cea despre necesitatea ca de
zarmarea să fie însoțită de stabili
rea de proceduri de nădejde în ve
derea reglementării pașnice a dife
rendelor și de aranjamente eficace 
pentru menținerea ordinei în confor
mitate cu principiile Cartei Națiuni
lor Unite.

în proiectul sovietic de pream
bul și în partea din proiectul co
mun care oglindește poziția dele
gației sovietice — mă refer la punc
tul 8 din proiectul comun — se vor
bește în mod expres despre princi
piile Cartei O.N.U. în schimb, la 
punctul 7—8 din proiectul comun 
care reproduce punctul de vedere 
al delegației S.U.A., nu se face nici 
un fel de referire la Carta O.N.U.

Considerăm că dacă acordul se 
va stabili în sensul necesității res
pectării internaționale a principiilor 
Cartei Națiunilor Unite nu ar fi 
greu de a cădea de acord asupra 
alineatului VII propus de delegația 
Uniunii Sovietice.

Delegația romînă propune ca 
cei doi copreședinți să fie rugați 
ca — ținînd seama de dezbaterea 
noastră de astăzi — să reia în co
mun lucrul și să prezinte Comite
tului nostru un proiect de preambul 
care să exprime un acord asupra 
tuturor prevederilor din preambu
lul tratatului de dezarmare gene
rală și totală.

★
Toți delegații care au luat după 

aceea cuvîntul la dezbateri și-au ex
primat de asemenea satisfacția că* 
în urma convorbirilor dintre copre
ședinți, s-a căzut de acord asupra 
punctelor principale ale preambulu
lui.

Totuși, cînd reprezentantul sovie
tic, V. A. Zorin, a propus ca Comi
tetul să consemneze în comunicat 
că aprobă proiectul de lucru al 
preambulului care a fost prezentat 
de copreședinți, și asupra căruia s-a 
căzut de acord în vederea studierii 
lui în continuare de copreședinți, 
reprezentantul S.U.A., sprijinit de 
delegatul englez, a refuzat să con
semneze gradul înțelegerii la care 
s-a ajuns.

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
La 9 aprilie guvernul argentinian a 
procedat la devalorizarea monedei 
naționale — pesos-ul — care a fost de
preciat cu 10 la sută. Agenția France 
Presse menționează că devaloriza
rea pesos-ului se produce la două 
zile după ce ministrul economiei, dr. 
Pinedo, afirmase că pesos-ul nu y a 
fi devalorizat.

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță că la 
9 aprilie guvernul argentinian a ho
tărît convocarea în decurs de 48 de 
ore a unei sesiuni extraordinare a 
parlamentului pentru a-i cere modi
ficarea constituției cu scopul ca 
mandatul prezidențial să fie proro
gat pînă în 1964. Dacă parlamentul 
va aproba o asemenea modificare 
guvernul va putea prezenta o se
rie întreagă de proiecte de legi de 
pe acum pregătite privind modifi
carea statutului sindicatelor și in-

terzicerea partidelor peronist și co
munist.

Associated Press menționează însă 
că parlamentul nu pare dispus să 
aprobe cererea guvernului. Majori
tatea în parlament este deținută de 
Uniunea civică radicală intransi
gentă (Partidul lui Frondizi), care 
a anunțat că nu vrea să aibă nimic 
de-a face cu „o autoritate ilegitimă 
ivită dintr-un act de forță“ și a ce
rut ca „voința populară manifestată 
în alegeri să fie respectată“.

O
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împotriva persecutării
P.C. din S.U.A.

LONDRA. Organizația din Edin- 
burgul de vest a partidului laburist 
a adresat ambasadei S.U.A. de la Lon
dra o scrisoare de protest împotriva 
persecutării Partidului Comunist din 
Statele Unite. Nu trebuie neapărat 
să fii de acord cu politica partidului 
comunist, se spune în scrisoare, pen
tru a-ți da seama că legea Smith 
și legea McCarran reprezintă un a- 
tentat la libertatea omului. Evident 
că această discriminare nu se va li
mita la Partidul Comunist din 
S.U.A'. și că ea va fi aplicată în con
tinuare împotriva tuturor grupurilor 
socialiste și progresiste.

e

You Papen „pensionar“
Tribunalul administrativ al lan

dului Baden-Würtemberg din R. F. 
Germană a stabilit o jurisprudență 
care va face senzație nu numai în 
cercurile juridice. Printr-o decizie 
adoptată la 9 aprilie, acest tribunal 
a hotărît ca lui Franz von Papen, 
fost cancelar al Reichului, iar pe 
vremea lui Hitler vicecancelar, să i 
se acorde dreptul la o pensie mili
tară justificată prin aceea că... pe 
vremea lui Wilhelm al II-lea a fost 
maior în armata imperială.

Dacă judecătorii de la Nürnberg 
ar fi gîndit la fel ca cei din Baden- 
Würtemberg, nu ar fi existat nici 
un criminal de război condamnat.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum s-a convenit, 
A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., va sosi în Iugo
slavia într-o vizită oficială de răs
puns la 16 aprilie 1962. Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru Afa
cerile Externe1 al R.P.F. Iugoslavia, 
a făcut o vizită oficială în U.R.S.S. 
în iulie anul trecut. ,

DELHI. La Delhi s-a anunțat ofi
cial componența noului guvern cen
tral al Indiei, numit de președintele 
Rajendra Prasad. Prim-ministru și 
ministru al Afacerilor Externe a 
fost numit Jawaharlal Nehru. După 
cum subliniază comentatorii locali, 
în guvernul Indiei nu au survenit 
schimbări esențiale. La 10 aprilie, 
noul guvern central al Indiei a de
pus jurămîntul.

DAMASC. Ziarele din Damasc au 
publicat la 10 aprilie decretul Co
mandamentului forțelor armate ale 
Republicii Arabe Siria cu privire la 
crearea comisiilor pentru revizuirea 
legilor și decretelor adoptate de 
guvernul și parlamentul precedent.

MOSCOVA. In viitorul apropiat 
trenurile care circulă între Moscova 
și Leningrad vor dezvolta pe unele 
porțiuni o viteză de 160 km pe oră, 
scrie în ziarul „Krasnaia Zvezda“ 
Boris Zaițev, șeful direcției trans
porturilor de pasageri din Ministe
rul Căilor de Comunicații. Aceasta 
va fi prima magistrală din lume, 
remarcă Zaițev, pe care trenurile 
vor circula cu o asemenea viteză, 
în următorii ani viteza de circula
ție a trenurilor va crește de apro
ximativ două ori. Pe multe din ma
gistralele principale trenurile 
dezvolta viteze între 140 și 
pe oră.

CAP CANAVERAL'. După 
nunță agențiile de presă, Ia
lie, la Cap Canaveral a eșuat lan
sarea unei rachete americane de tip 
„Atlas“. în momentul în care urma 
să fie lansată, racheta a explodat 
la sol. Bucăți de metal incandes
cent, relatează agenția Reuter, s-au 
împrăștiat pe o mare suprafață. Nu 
se semnalează victime.

vor
160 km

cum ă-
9 apri-

Cosmonauții sovietici luri Gaga
rin și Gherman Titov sînt la fel de 
sănătoși ca și înainte de zbor. Rai
dul astral n-a influențat cu nimic 
starea fizică sau morală a acestor 
doi cosmonauți — a declarat cu
noscutul fiziolog Vasili Parin, mem
bru activ al Academiei de Științe 
Medicale a U.R.S.S., într-un interviu 
acordat unui corespondent al agen
ției TASS în legătură cu aniversa
rea la 12 aprilie a unui an de la 
primul zbor spre stele.

în timpul pregătirilor pentru pri
mele zboruri ale omului în Cos
mos, a spus profesorul Parin, s-a 
format o nouă știință — biologia 
și medicina cosmică. Ea a stimulat 
dezvoltarea radiotelemetriei biolo
gice cu ajutorul căreia se efectu
ează toate observațiile asupra com
portării organismelor în zborurile 
cosmice. Aceste observații au îngă
duit oamenilor de știință să ajungă 
la concluzia fundamentată că omul 
nu numai că se poate acomoda 
condițiilor din Cosmos, dar poate 
aduce la îndeplinire și anumite sar
cini.

După părerea oamenilor de ști
ință, pentru a se asigura o călă
torie de lungă durată în spațiul

care 
ali-

ca-
*.e-
oa-

cosmic, nava cosmică trebuie să de
vină un model în miniatură al Pă- 
mîntului, cu un circuit complet al 
schimburilor fiziologice. între altele 
se prevede folosirea fofosintezei. 
Oamenii de știință au atras aten
ția asupra plantei chlorella, 
poate servi totodată ca produs
mentar. 'răț®!

Potrivit academicianului Par 
lătoriile de lungă durată voi 
veni posibile numai atunci eh. 
menii de știință se vor convinge
că există toate condițiile de secu
ritate care să asigure sănătatea cos- 
monauților. La fel ca și în toate 
etapele precedente de cercetare a 
spațiului cosmic, Uniunea Sovietică 
nu va risca sănătatea omului.

Vasili Parin a subliniat că oame
nii de știință participă cu bucurie 
la munca generală de cucerire a 
spațiului 
sovietici 
punctul 
Hrușciov 
este necesară colaborarea între oa
menii de 
studierea 
care stau 
pășit spre

cosmic. Oamenii de 
împărtășesc întru 
de vedere al lui 
că, pentru cauza

șfiinfă 
fotul 

Nikita 
păcii,

știință din diferite țări la 
problemelor complexe 
în fața oamenilor ce au 
stele.

O dată m e m o r
aprilie 
pentru 
istoria

„Data de 12 
1961 va rămîne 
totdeauna în 
omenirii ca ziua cînd
omul a învins pentru 
prima oară forța atrac
ției terestre, îndreptîn- 
du-se spre spațiile ne
cunoscute ale Universu
lui. Acest om este cos
monautul sovietic Iuri 
Gagarin care a efectuat 
primul zbor cosmic și 
a înconjurat cu nava
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„Vostok’-l" planeta noa
stră“. Cu aceste cuvinte 
începe articolul publi
cat în ultimul număr al 
ziarului „D.S.F.“, orga
nul Asociației vest-ber- 
lineze pentru prietenia 
germano-sovietică. în 
articol se subliniază că 
realizările Uniunii So
vietice în domeniul cu
ceririi spațiului cosmic 
sînt legate de succesele 
științei și tehnicii sovie
tice, pentru dezvolta-

rea impetuoasă a cărora 
orînduirea sovietică a 
creat toate condițiile.

Superioritatea în ni
velul de dezvoltare a 
tehnicii sovietice a ra
chetelor și a astronau- 
ticii, se arată în înche
ierea articolului, ne in
suflă convingerea , ca 
■vom primi de la agen
ția TASS noi știri sen-i 
zațiohale despre cuceri
rea Cosmosului.

pe 
lui
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pericolul unei lovituri de stat
care o pune la cale guvernul 
Prado cu sprijinul vîrfurilor mili
tare pentru a împiedica ținerea ale
gerilor din 10 iunie.

SAN SALVADOR. în capitala sfatu
lui Salvador a avut loc un miting con
sacrat aniversării răscoalei din 1944, 
care a răsturnat de la putere pe dic
tatorul Hernandez. Mitingul s-a trans
format înfr-o demonstrație împotriva 
actualului guvern al juntei militare.

CAIRO. La o conferință de presă 
care a avut loc la Cairo, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Cubei 
în R.A.U., Guillermo Leon Antici, 
a declarat că a remis lui Ben Bella, 
vicepreședintele Guvernului Provi
zoriu al Algeriei, care a făcut o vi
zită la Cairo, o invitație din partea 
lui Fidel Castro de a vizita Cuba, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Cubei a declarat că Ben Bella a 
acceptat invitația și intenționează 
să viziteze Cuba într-un viitor apro
piat.

PARIS. Senatorul comunist, Ray
mond Guyot, a adresat o interpelare 
scrisă primului ministru, Debré, în 
care arată că un mare număr de 
francezi „au fost condamnați din 
cauză că au participat la lupta po
porului francez pentru instaurarea 
păcii în Algeria și pentru prietenie 
între cele două popoare“. R. Guyot 
întreabă ce măsuri intenționează să 
întreprindă Debré pentru extinderea 
decretului de amnistie asupra aces
tor francezi condamnați și lipsiți de 
drepturi civice.

BONN. Luînd cuvîntul la Congre
sul organizației regionale de la Bay
reuth a P.S.D.G., Ollenhauer, pre
ședintele P.S.D.G., a subliniat pri
mejdia pe care o implică înarmarea 
atomică a Bundeswehrului vest-ger- 
man. „Acum, a declarat el, a deve
nit clar că securitatea poporului nos
tru și a lumii poate fi asigurată nu
mai printr-o dezarmare generală și 
controlată”. Continuarea cursei înar
mărilor și sporirea numărului pute
rilor atomice constituie o cale di
rectă spre catastrofă. P.S.D.G., a 
subliniat Ollenhauer, va protesta din 
răsputeri împotriva atragerii Bun
deswehrului la înarmarea atomică..

BERLIN, Roza Thälmann — vă
duva conducătorului clasei munci
toare din Germania, Ernst Thäl
mann, ucis mișelește de hitleriști în 
anul 1944, a dat publicității o decla
rație în care se spune : Am aflat cu 
neliniște și indignare, că doi dintre 
asasinii soțului meu trăiesc nepe
depsiți în 
Acest lucru 
tre Ludwig 
organizației 
persecutate de naziști din Saxonia 
inferioară, în timpul întîlnirii inter
naționale cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării deținuților din 
Buchenwald.

Sprijin cererea privind pedepsi
rea ucigașilor soțului meu, scrie 
Roza Thälmann, cerere adresată or
ganelor din R.F.G. de tovarășii din 
Uniunea persoanelor persecutate de 
naziști.

Germania occidentală, 
a fost comunicat de că- 
Landwer, președintele 
Uniunii persoanelor

Pregătirile americane în vederea unor noi experiențe 
cu arme

WASHINGTON 10 (Agerpres). -i
JTASS transmite :

Casa Albă a dat publicității de
clarația comună americano-engleză 
în care guvernele S.U.A. și Angliei 
amenință să efectueze experiențele 
nucleare la sfîrșitul lunii aprilie 
dacă Uniunea Sovietică nu va ac
cepta propunerile lor privitoare la 
sistemul de inspecție.

Căutînd să impună sistemul de ins
pecție propus de ele, care constituie 
de fapt o formă de spionaj pe terito
riul Uniunii Sovietice, guvernele 
S.U.A. și Angliei continuă să res
pingă propunerea sovietică cu pri
vire la control, bazată pe mijloa
cele naționale de detectare a ex
ploziilor nucleare.

Inconsistența poziției S.U.A. și 
Angliei se manifestă prin aceea că 
puterile occidentale recunosc ele în
sele că toate exploziile nucleare în 
atmosferă și sub apă pot fi detec
tate cu mijloacele naționale de con
trol. Ele continuă însă să susțină 
că unele explozii subterane nu ar 
putea fi chipurile deosebite de fe
nomenele seismice naturale (adică 
cutremure) deși pînă în prezent 
toate experiențele nucleare subte
rane au fost înregistrate cu preci
zie de mijloacele naționale de de
tectare.

Declarația comună americano-en- 
gleză a fost dată publicității în mo
mentul în care Statele Unite sînt pe 
cale de a termina ultimele pregătiri 
în vederea unei noi serii de expe-

nucleare
riențe cu arme nucleare în atmo
sferă. Aceasta denotă că declarația 
constituie o manevră cu caracter 
propagandistic, menită să abată a- 
tenția.

Nu mai departe decît la 9 aprilie, 
Comisia pentru energia atomică și 
Ministerul de Război al S.U.A. au 
anunțat că pregătirile în vederea 
experiențelor se desfășoară din 
plin. Au fost stabilite locurile unde 
vor avea loc experiențele. Ele vor 
fi efectuate în Oceanul Pacific, în 
regiunea insulelor Christmas și 
Johnston. în regiunea proiectatelor 
experiențe se află de mult „grupul 
operativ nr. 8“ american avînd un 
efectiv de aproximativ 12.000 oa
meni. Aici sînt concentrate nume
roase nave auxiliare și avioane.

După părerea revistei americane 
„Business Week“, linia oficială a 
Statelor Unite care prevede că ex
periențele ar putea să nu aibă loc 
dacă Uniunea Sovietică va accepta 
dezideratele Occidentului, este me
nită să impresioneze țările neutre.

Problema experiențelor cu arme 
nucleare a fost hotărîtă definitiv de 
guvernul Kennedy și revista „Bu
siness Week" menționează chiar 
data începerii lor — 22 aprilie sau 
în jurul acestei date.

O altă revistă americană — 
„Newsweek“ — scrie că experiențele 
vor avea loc între sfîrșitul lunii a- 
prilie și sfîrșitul lunii iunie și că 
în această perioadă se vor efectua 
cel puțin 25—30 explozii nucleare.
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„Manie manevre ti

Marea Caraibilor esfe iarăși învol
burată. Nu însă datorită instabilității 
barometrului din sezonul de primă
vară. „Luni—relatează agenția „U.P.I." 
— .au început cele mai ample ma
nevre navale care au avut loc vre
odată în Oceanul Atlantic și Marea 
Caraibilor. 83 de nave s-au adunat în 
largul coastei de est a S.U.A. și mai 
bine de 40 de mii marinari și Infan
teriști ai marinei vor participa la a- 
ceste manevre..." Mai aflăm din ști
rea agenției citate că la aceste ma
nevre, care vor dura trei săptămîni, 
participă port-avionul Forresfal.

Să fie cumva vorba de exerciții 
uzuale de apărare ? Cine s-ar încu
meta să susțină o astfel de teză e 
de la bun început contrazis chiar 
de „U.P.I.", care precizează că ma
nevrele. „vor avea drept punct cul
minant un atac amfibiu” — deci nu 
o operație defensivă, ci una esen- 
țialmente agresivă, de invazie.

Și de ce cele „mai ample manevre 
care au avut loc vreodată" tocmai 
în această zonă ? Vine oare vreo a- 
menințare pentru S.U.A. dinspre Ma
rea Caraibilor?

Fapt e că, nelăsîndu-se intimidată 
de blocadă, Cuba își continuă, plină 
de demnitate, mersul ei înainte. Fapt 
e și că în ultima vreme, în Guate
mala, Venezuela, Republica Domini
cană și în alte țări ale regiunii s-a 
accentuat lupta popoarelor, mergînd

pînă la acțiuni de partizani, de am
ploare, împotriva regimurilor din ță
rile respective care ascultă docil dis
pozițiile monopolurilor. Dar cu ce a- 
menință aceste probleme interne ale 
țărilor respective securitatea S.U.A. ? 
Și totuși evenimentele din aceste țări 
arată ceva neplăcut pentru diploma
ția americană — anume că recenta 
conferință de la Punta del Este, con
cepută de inițiatorii ei ca un mijloc 
de amăgire și în același timp 
intimidare a latino-americanilor, 
fost eficientă. „Marile manevre” 
vale care au loc acum în această 
giune constituie continuarea „marilor 
manevre” diplomatice de la Punta 
del Este, de astă dată folosindu-se 
numai unul din mijloace — intimi
darea.

Ceea ce nu s-a reușit însă cu 
jutorul „argumentelor" sub formă 
presiuni politice și economice 
Punta del Este, n-are șanse mai mari 
să se obțină prin manevrele militare 
din Marea Caraibilor. în zilele noa
stre, „diplomația canonierelor“ e con
damnată la eșec. Iar cînd pe deasupra 
una din canoniere se cheamă „For- 
resfal", după numele faimosului șef 
al Pentagonului care s-a aruncat de 
la etajul 14 , victimă a psihozei răz
boinice, la care a contribuit substan
țial, — „diplomația canonierelor“ 
este de-a dreptul de rău augur.
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LIMA. Frontul Național de elibe
rare din Peru a dat publicității o 
declarație în care avertizează opi
nia publică din țară în legătură cu

J
Recent, în Guatemala au avut loc mari demonstrații împotriva regi

mului dictatorial al lui Ydigoras Fuentes. în fotografii : Demonstrație a 
studenților, pe străzile capitalei — Guatemala-City (clișeul de sus); Deta
șamente întărite ale forțelor de poliție și ale armatei bruschează pe 
manifestanți (clișeul de jos).

Unită|i ale rebelilor 
laoțieni se răscoală 

împotriva grupului F urni 
iMosavan^Boun Oum
XIENG KUANG 10 (Agerpres). —i 

Postul de radio „Vocea Laosulv ’ re
latează că o unitate a rebelilor țpo- 
țieni staționată la Muong Mot s-a 
răsculat împotriva grupului Fuml 
Nosavan — Boun Oum. Soldații răs- 
culați și-au exprimat sprijinul pen
tru guvernul regal laoțian și parti
dul Neo Lao Haksat. Postul de radio 
subliniază că comandamentul rebe
lilor a trimis trupe speciale pentru 
a înăbuși răscoala, dar aceste tru
pe au fost respinse de răsculați. Sol- 
dații răsculați au fost sprijiniți de 
populația locală.

Potrivit știrilor din Xieng Kuang,
în primul trimestru al acestui an 
peste 400 soldați și ofițeri ai trupe
lor rebele au trecut de partea for
țelor patriotice.
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