
Aseară, la Muzeul științelor experimentale din 
Capitală (Observatorul astronomic popular) a tost 
deschisă expoziția permanentă „CUCERIREA SPA
ȚIULUI COSMIC". Prin fotografii, scheme, machete 
sint înfățișate epocalele realizări ale oamenilor de 
știință sovietici în cucerirea Cosmosului.

în fotografie : Un aspect din expoziție.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTȚLVÂj

Vineri 13 aprilie 1962

meșteșugărești

trecut.
ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI

Mai multe îngrășăminte chimice

tot însă tractoarele și

preocupările cos.

schimbul II la peste 
din numărul tractoa-

pretul 
bine

GUȚA ALEXANDRU 
secretarul organizației de partid 

șantierul nr. 3 oraș Onești

semănat cu

La fabrica de pîine „Steagul Roșu" din

Anul trecut, colectivul laminorului de 
650 mm de la Hunedoara a cîștigat lună 
de lună titlul de fruntaș pe combinat. Și 
în primul trimestru din acest an colec
tivul acestui laminor s-a menținut în 
fruntea întrecerii pe combinat. Obiectivul 
nr. 1 — pe care-1 înfăptuiesc pas cu pas 
laminatorii — este îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor. Acest lucru îl 
constată mai ales beneficiarii — uzinele 
prelucrătoare și constructoare de mașini. 
Aceste succese sînt acum consolidate și 
dezvoltate în întrecerea însuflețită în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai.
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trecut asimilarea 
cu oarecari pier
de blumuri de

ai Uniunii Sovietice

Lucrătorii ds Ia G.A.S. Pucheni, regiunea Ploiești, grăbesc lucrările agricole de primăvară, fiind pe 
terminate cu semănatul mazării.

acidului sulfuric cu

Complexe ale cooperației

ge- 
preșe- 

le gospodăriei colective din Și- 
raionul Galați, este invitat la se- 

exfraordinară a Marii Adunări 
s-au bucurat 
li s-a făcut și 
înfr-un timp

In aceste zile pe ogoarele raio
nului Rm. Sărat se lucrează in
tens la pregătirea terenului și se
mănat. Pentru a grăbi aceste lu
crări, la Puești, Ciorăști, Boldu, 
Vilcelele și în alte comune, ală
turi de tractoarele și mașinile de 
la S.M.T. colectiviștii au ieșit la 
cîmp cu numeroase atelaje. Pe par
celele mai zvîntate au fost repar
tizate brigăzile de tractoriști de 
la S.M.T. Ziduri, Pe celelalte te
renuri s-a lucrat, cu atelajele.

Roadele muncii au început să 
se arate. Gospodăria colectivă din 
Vilcelele a terminat semănatul 
culturilor din prima epocă. în pre
zent, colectiviștii pregătesc terenul 
pentru semănatul porumbului.

Și gospodăriile colective din Ni- 
colești, Știubei și Boldu din acest 
raion sînt pe terminate cu semă
natul mazării, borceagului, sfeclei 
de zahăr și florii-soarelui. Merită 
evidențiată inițiativa unor gospo
dării colective mai vechi: Ciorăști, 
Nicolești, Vilcelele care au venit 
în sprijinul gospodăriilor colec
tive nou înființate, trimițîndu-le 
un număr însemnat de atelaje pen
tru a le ajuta la pregătirea tere
nului și la semănat. Această ini
țiativă a fost urmată și de alte 
gospodării colective.

Se lucrează intens și în gospo
dăriile colective din raioanele Mi-

zil și Ploiești. Pînă în prezent, 
gospodăriile colective și gospodă
riile de stat din regiunea Ploiești 
au semănat aproape 2S.000 ha cu 
mazăre, ovăz, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și au făcut ară
turi pe o suprafață de peste 30.000 
ha. Au mai rămas de arat 110.000 
ha teren și de semănat aproape 
285.000 ha (inclusiv porumbul).

In acest scop se cere să se fo
losească din plin toate tractoa
rele și atelajele. Posibilități 
există. S.M.T.-urile au fost dotate 
în această primăvară cu 245 trac-

Un călduros salut adresat poporului romîn
de piloții cosmonauți

întregul colectiv, avînd în frunte orga
nizația de partid, și-a îndreptat atenția 
spre organizarea exemplară a, producției, 
spre valorificarea mai bună a posibilită
ților oferite de tehnica. modernă a lami
norului, de calificarea ridicată a oameni
lor.

Să-i urmărim pe laminatori în munca 
lor de la începutul anului și pînă acum. 
Cuptoarele cu propulsie în care se încăl
zesc blumurile pentru laminare, au fost 
primul loc unde ochiul colectivului a des
coperit noi posibilități. Din cauza încăl
zirii neuniforme, o parte din bare, 
în special oțel rotund pentru țevi și pro
file, era uneori de calitate necorespunză
toare. Un grup de ingineri, tehnicieni și 
muncitori — printre care Ioan Voina, Ni
colae Suciu, Gheorghe Marian și alții — 
au trecut la perfecționarea regimului ter
mic al cuptoarelor, stabilind cu precizie 
temperaturile de încălzire pentru fiecare 
calitate de oțel, pentru fiecare sortiment.

Cajele trio și finisoare, sînt locul

rigidă, co- 
vinil elastic 
se folosește 
pardoselilor

nu, ia 
chibzuite 
froiează 
fot cum 
treaba.

Asistența medicală a populației se 
îmbunătățește mereu, se lărgește re
țeaua sanitară. Recent au fost date 
în folosință noi policlinici raionale 
la Tg. Secuiesc, Bujor, Tg. Lăpuș, 
Băilești, Plenița, Vedea, Băbeni. 
Chișineu Criș și Măcin. Față de anul 
I960,-numărul circumscripțiilor sani
tare a crescut cu 347.

Policlinici și circumscripții 

sanitare noi

lălăit să discuiască întreaga supra
față și apoi să treacă la semănatul 
lucernei. S-a pierdut astfel timp 
prețios pentru lucru. In ultimele 4 
zile, la gospodăria colectivă din 
Săhăteni un tractor al brigăzii a 
8-a de la S.M.T. Stîlpu a executat 
doar trei hectare de arătură.

Tractoarele și mașinile agricole 
nu sînt folosite corespunzător nici 
là S.M.T.-urile Inotești, Pogoanele 
și Mihăilești.

Alături de tractoare trebuie să 
lucreze din plin și atelajele gospo
dăriilor colective. In unele locuri 
acest lucru nu este privit cu răs
pundere. în comunele Gherăseni, 
Costești, Pogoanele, Udați, Lipia 
și altele nu sînt folosite de
loc atelajele proprii ale gospodă
riilor dôïectivà."îhTïmp(  ce pe cîmp 
se lucra cu cele cîteva tractoare de 
la S.M.T., atelajele gospodăriei co
lective : din Costești puteau fi vă
zute transported piatră sau argilă 
pentru unii membri ai gospodăriei.

Este necesar ca în aceste zile ho- 
tărîtoare pentru recoltă, organele 
și organizațiile de partid, sfaturile 
populare să se preocupe ca trac
toarele, mașinile agricole și atela
jele să fie folosite din plin la exe
cutarea lucrărilor agricole.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

toare noi. De asemenea, în spriji
nul S.M.T.-urilor au venit 500 
tractoriști din diferite întreprin
deri ale regiunii, astfel că s-a pu
tut asigura 
60 la sută 
relor.

Nu peste 
mașinile agricole sînt folosite cu 
întreaga lor capacitate. în ziua de 
11 aprilie pe una din tarlalele gos
podăriei colective Pietroasele, ra
ionul Mizil, stăteau două tractoare 
de la S.M.T. Stîlpu. Unul cu se
mănătoarea lîngă el aștepta ca ce-

FORȚELE DEMOCRATICE DIN 
JAPONIA au obfinut un matß suc
ces. La alegerile din 11 aprilie 
pentru postul de guvernator al 
prefecturii Kioto, victoria a fost 
obținută de Toradzo Ninagawa, 
candidat independent, sprijinit de 
partidele socialist și comunist.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
— In orașele Sighet și Vișeu, regiu
nea Maramureș, au fost terminate 
recent construcțiile unor complexe 
de deservire ale cooperației mește
șugărești. Acestea cuprind ateliere de 
tîmplărie, foto, reparații radio, fri
zerie, coafură etc.

Noi complexe ale cooperației meș
teșugărești sînt acum. în . construcție 
la Negrești, raionul Oaș, Cehul Sil- 
vaniei și în orașul Baia Mare.

după vizita pe care am făcut-o în 
țara dv. Urez oamenilor muncii din 
R. P. Romînă multă fericire, multe 
succese, sănătate și cît mai mult 
soare în fiecare casă, pentru că 
atunci cînd este mult soare viața 
este frumoasă.

Referindu-se la . 
monauților sovietici, Gherman Titov, 
a spus : „Colegii mei se pregătesc 
pentru viitoarele zboruri. Pentru a- 
ceast.a este necesară o pregătire în
delungată și specială. In limba rusă 
există un proverb care spune că 
fără muncă nu poți nici măcar să 
peșcuiești. Pentru o cauză mare tre
buie depusă o muncă mare“.

(Agerpres)

sînt respectate măsurile privind îm
bunătățirea calității lucrărilor la 
locurile lor de muncă.

Anul acesta pe șantierul nostru se 
folosesc o serie de materiale noi. 
Astfel, pentru terasele termohidro- 
izolante s-au introdus, cu rezultate 
corespunzătoare, sticla spongioasă 
și folii de polietilenă. S-a experi
mentat cu succes execuția pereților 
din ipsos celular, ipsos masiv, pre
cum și din palex. Zugrăvelile pereți
lor se execută cu vinacet și tapete 
lavabile iar vopsitoriile — cu emul
sie de romalchid sau email de romal- 
chid. S-a introdus parchetul lamelar 
lipit cu adeziv, eliminîndu-se astfel 
materialul lemnos din dușumeaua 
oarbă. Tot ca pardoseală se folo
sește masa de șpaclu 
vorul de policlorură de 
sau dale P.V.C. în băi 
placarea pereților și a 
cu plăci de porțelan. Instalațiile elec
trice se fac cu conductori așezați 
în tencuială, iar la instalațiile sani
tare s-au introdus conducte din ma
terial plastic.

Pe șantier s-a modificat și tehno
logia de execuție a uno.r blocuri. în 
prezent executăm blocuri din pa
nouri mari și vom începe construc
ția unor blocuri prin folosirea co- 
frajelor glisante. în acest fel vom 
reduce cu mult durata de execuție.

De cîtva timp pe șantierul nostru 
s-a experimentat predarea lucrărilor 
pe faze de execuție între echipe și 
maiștri. Incepînd cu blocurile noi 
care se construiesc, această me
todă va deveni obligatorie și ea va 
fi urmărită îndeaproape.

Desigur că măsurile luate pînă 
acum vor fi completate în conti
nuare cu altele. Va trebui să ne ocu
păm și mai mult de îmbunătățirea 
calității lucrărilor, pînă în cele mai 
mici amănunte, încît fiecare bloc să 
fie dat în folosință în cele mai bune 
condiții. Acest lucru s.tă în puterea 
constructorilor de pe șantierul nos
tru.

Dacă la finele anului 
unui sortiment se făcea 
deri — un număr 
probă rebutate — acum această situație 
s-a schimbat radical. Un sortiment nou se 
pregătește astăzi cu cea mai mare aten
ție. Instrucțiunile tehnologice elaborate 
pînă la cele mai mici detalii de 
corpul tehnic al secției sînt bine cunoscute 
de toți laminatorii. începutul acestui an 
a mai marcat în viața colectivului de aici 
încă un fapt de o deosebită importanță : 
trecerea la laminarea tuturor profilelor la 
toleranțe negative.

Sc îmbunătățește 
alimentarea 

cu apă a orașului

O.A.S 
acțiu- 
popu- 

f lației algeriene, omorînd 17 per- 
( soane și rănind alte 15.

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii)". — Colecti
vul secției motor a uzi
nelor de autocamioane 
„Steagul roșu" din Bra
șov întîmpină ziua de 
1 Mai cu noi succese 
în întrecerea socialistă. 
Obiectivul principal este 
îmbunătățirea calității 
produselor și îndepli
nirea înainte de ter
men a sarcinilor de 
producție. Pentru a rea
liza obiectivele propuse 
muncitorii, tehnicienii

mîndrește cu 
în muncă dînd 
ințe mai bune, 
îngrijit decît în alți ani. Totuși, pînă 
nu de mult la recepția unor blocuri 
se mai constatau, îndeosebi la fini
saje, o serie de deficiențe. Aceste 
deficiențe constatate cu ocazia re- 
cepționării blocurilor au constituit o- 
biectul mai multor analize și discu
ții ale colectivului nostru și ale or
ganizației de partid. în urma acestor 
analize s-au stabilit o serie de mă
suri concrete. între altele, s-a hotă- 
rît înființarea unor cursuri de califi
care, deocamdată pentru zidari și 
parchetari și pentru ridicarea califi
cării altor categorii de muncitori. în 
același .timp au fost reorganizate pe 
loturi comisiile de control tehnic de 
calitate ; o comisie s-a înființat și 
la atelierul de prefabricate. Pentru 
început s-au stabilit schimburi de ex
periență între comisiile de la lotul 1 
și lotul 2 pentru a se scoate la ivea
lă experiența și metodele bune fo
losite de acestea. Serviciul C.T.C. ur
mărește acum mai îndeaproape ca
litatea lucrărilor în timpul execuției 
pentru a se evita pe cît posibil re
facerile. Acest ‘serviciu desfășoară o 
activitate rodnică și la recepționa- 
rea materialelor ce sosesc de la 
furnizori, căutînd ca pe șantiere să 
ajungă numai materiale de bună ca
litate.

In urma măsurilor luate, rezulta
tele sînt dintre cele mai bune. Din
tre blocurile (cu 206 apartamente) 
dată pînă în prezent în folosință nu
mai unul singur a primit calificati
vul .„satisfăcător', restul fiind notate 
cu „bine". Calificative bune au pri
mit și magazinele pe care le-a exe
cutat colectivul șantierului nostru.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de pe șantier se străduiesc, în con
tinuare, să dea lucrări tot mai bune. 
Se cere însă, mai ales din partea 
maiștrilor, o supraveghere mai a- 
tentă asupra felului cum sînt exe
cutate lucrările. Majoritatea maiștri
lor au înțeles acest lucru. Unii din: 
tre el, însă, nu urmăresc întot
deauna cu destulă atenție felul cum

GH. BALTA 
coresp.

„Scînteii“

Capitală numeroși 
brutari își îmbogățesc cunoștințele, participait! la cursurile 
de calificare, frecventînd școala de maiștri șl celelalte for
me de perfecționare profesională. Roadele au și început să 
apară. La controlul de calitate produsele de panificație trec 
cu bine „examenul”. în fotografie : tinerii Elena Toncu și 
Mihai Manolache îmbină Ia locul de muncă cunoștințele 
teoretice cu îndrumările practice * date de maistru'! Nicolae 
Popescu.

ganizări a muncii mon- 
tatorii au reușit să dea 
de la începutul lunii 
martie și pînă în pre
zent 40 de motoare 
peste plan. Pe panoul 
fruntașilor întrecerii se 
află înscrise numele 
comuniștilor Irimia Ni
colae, Nicolae Cioba- 
nu, precum și ale mun
citorilor «Popa Ștefan și 
Nicolae Tolbaru, care 
au obținut cele mai 
bune rezultate în muncă.

Cînd s-a anunțat în adunarea 
nerală că iov. Chirifă Horovei, 
dinteli 
vița, I 
siunea 
Naționale, colectiviștii 
pentru marea cinste care 
s-au angajat să termine 
cît mai scurt semănatul.

Gospodăria are de 
diferite culturi peste 1200 de hectare. 
Ca să îndrume și să controleze munca 
brigăzilor și să rezolve alte probleme 
ce se ivesc în timpul campaniei, pre
ședintele frece în fiecare zi de la o 
tarla la alfa, n-are astîmpăr nici o 
clipă. Cînd am ajuns la gospodărie 
eră plecat la tarlaua dinspre comu
na Cuca, unde se seamănă mazăre, la 
punctul Pietriș, unde se pregătește te
renul pentru floarea-soarelui. împreu
nă cu inginerul agronom controla ca
litatea lucrărilor, dînd sfaturi colecti
viștilor și tractoriștilor.

Venind de pe cîmp, președintele a 
trecut pe la magazia de cereale, să 
vadă cum se face distribuirea semin
țelor și pe la incubatorul cameră unde 
s-a interesat de starea celor 3.000 pui 
scoși pînă acum. La sediul gospodăriei 
a aflat că în gară a sosit un vagon cu 
cartofi pentru sămînță. Cartofii au fost 
transportați direct la cîmp. Brigada tov. 
Cristea Manole a plantat cu cartofi, în 
două zile, 20 ha.

O mare atenție acordă președintele

Telespectatorii romîni au avut pri
lejul să urmărească joi seara pe 
micul ecran convorbirea dintre cos
monautul sovietic Gherman Titov 
și corespondentul Radioteleviziunii 
romîne la Moscova, Al. Stark.

Vreau să mă folosesc de acest prilej 
fericit —a spus printre altele Gher
man Titov — pentru a transmite 
un salut călduros poporului romîn 
din partea piloților cosmonauți ai 
Uniunii Sovietice. îmi aduc aminte 
întotdeauna de călduroasa primire 
făcută delegației noastre și mie per
sonal în timpul vizitei în R. P. Ro
mînă. Aș vrea să mulțumesc căl
duros tuturor tovarășilor care mi-au 
trimis scrisori după zborul meu și

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii"). Odată cu 
noile construcții ce 
se ridică în orașul 
Suceava, au fost 
executate lucrări și 
pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă 
potabilă. In acest 
scop, au fost făcute 
32 puțuri, s-a con
struit o uzină de 
pompare și o con
ductă de aducțiune 
pe o distantă de 
circa 6 km.

L. VISK1 
coresp. „Scînteii"

și inginerii de la linia 
montaj-motor au exe
cutat unele dispozitive 
care să ducă la redu
cerea timpilor de exe
cuție și la îmbunătăți
rea calității pieselor. 
Astfel, la operația de 
nituit centurile de frînă 
s-a introdus de curînd 
un dispozitiv care spo
rește simțitor producti
vitatea muncii.

Datorită perfecționării 
tehnologice și bunei or-

silè Damian (în foto
grafia de mai jos) — 
fruntașă pe uzină — s-a 
angajat ca în cursul 
lunii aprilie, prin redu
cerea consumului speci
fic., de materii prime,, 
să obțină o economie de 
48 tone de acid sulfu
ric și să realizeze nu
mai produse de calitate 
superioară.

Exemplul acestei bri
găzi a fost urmat 
brigăzile conduse 
Vasile Alexandru,

muncii brigăzii legumicole. Și pe bună 
dreptate. Grădina de legume aduce 
mari venituri gospodăriei. Anul tre
cut, din acest sector s-au realizat 
1.343.000 lei. De aceea s-a prevăzut ca 
în 1962 să se mărească suprafața de 
grădină la 62 ha, iar cea cultivată cu 
legume timpurii la 22 ha. (

Seara, ca de obicei, după terminarea 
lucrului, membrii consiliului de condu
cere, brigadierii s-au adunat la sediul 
gospodăriei. După ce au raportat că 
s-a terminat semănatul celor 117 hec
tare cu mazăre, s-a făcut „planul de 
bătaie“ pentru a doua zi : semănatul 
florii-soarelui și a lucernei.

A doua zi, toate tractoarele din bri
gada condusă de tov. Costache Lovin 
de la S.M.T.lTulucești lucrau Ia semă
natul celor 134 ha cu floarea-soarelui 
și 65 ha cu lucernă.

— Așa-i președintele nostru —- om 
priceput, harnic 
și hotărî) — îmi 
spunea briga
dierul Niculiță 
Șoimu. Se sfătu
iește cu oame- 

hotărîri 
și con- 

pesfe 
merge

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — La uzina 
de acid sulfuric și su- 
perfosfat de la Năvo
dari se desfășoară o 
vie întrecere pentru 
obținerea unei produc
ții sporite ~ și de buba 
calitate. Au fost apli
cate numeroase mă
suri tehnico-organiza- 
torice. Prin mecaniza
rea transportului de ce
nușă, rezultată din ar
derea piritei, producti
vitatea muncii a cres
cut cu 11 la sută ; prin- 
tr-un amestec mai bun 
al

Colectivul șantierului nostru se 
rezultatele obținute 
în folosință locu- 
luorate mult mai

de 
de 

cup- 
torar, Nicolae Comșa, 
lăcătuș și de altele.

AUTORITĂȚILE OLANDEZE DIN I 
IRIANUL DE VEST, au recunos- J 
cut că în regiunea orașului ) 
Hollandia acționează o organi- ! 
zație cate luptă pentru realipi- ! 
rea Irianului de vest la indone- ) 
zia. Agenția „Associated Press", ) 
transmite că la 7 aprilie, în a- ) 
propierea acestui oraș, poliția a j 
arestat nouă persoane și a con- | 
fiscat un drapel indonezian, ar- j 
me și un radio-emițător portativ. )

LA ROMA, s-au întrunit la sfîr- ) 
șitul săptămînii trecute, miniștrii j 
de finanțe ai țărilor „Pieței Co
mune". în comunicatul dat publi- J 
cității după această întrunire, se J 
spune că miniștrii au cerut gu- j 
vernelor lor să se opună orică- i 
ror cereri de sporire a salariilor j 
oamenilor muncii.

Cluburi și case 
de cultură in construcție

In momentul de față în țară- se 
află în construcție 12 noi cluburi și 
case de cultură ale sindicatelor. 
Noile instituții culturale se ridică la 
Brăila, Oțelul Roșu, Piatra Neamț, 
Tulcea, orașul Victoria și în alte 
centre. Ele sînt prevăzute cu săli de 
spectacole de cîte 600—1000 de locuri, 
săli de lectură și pentru conferințe, 
biblioteci, săli destinate activită
ții cercurilor de artă plastică, foto, 
aero și navomodelism etc.

Sindicatele din tara noastră dis
pun în prezent de 276 cluburi și case 
de cultură în cadrul cărora își des
fășoară activitatea numeroase for
mații artistice. (Agerpres)

Ce înseamnă, în fond, toleranțe nega
tive? Inginerul Valter Martineac, maiș
trii Emil Petrică și Augustin Birău, lami
natorii Alexandru Tace, Dumitru Hangan, 
Antal Pavel sau oricare altul, vor răs
punde : „înseamnă un plus anual de 150 
km profile din care se poate construi o 
hală care să fie de o dată și jumătate mai 
mare decît cea a laminorului de 650 mm“.

Succesele dobîndite de colectivul de la 
„650“ în întrecerea pentru laminate de ca
litate superioară sînt evidente. Dar des
pre ele nu se poate vorbi fără a se scoate 
în evidență rolul hotărîtor care-1 are or
ganizația de partid de aici. Comuniștii din 
secție sînt aceea care stau în primele rîn- 
duri ale luptei pentru transpunerea în 
viață a prevederilor cuprinse în Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste. Indife
rent ce manete sau aparate manipulează, 
indiferent dacă supraveghează activitatea 
întregului laminor sau simpla încărcare a 
unui vagon cu profile, ei sînt exemplu în 
lupta pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor.

Succesele secției laminorului de 650 mm 
au cîntărit greu îrj. întrecerea desfășurată 
anul trecut între colectivul combinatului 
hunedorean și cel reșițean — întrecere 
care, așa cum am arătat în ziarul nos
tru de ieri, a fost cîștigată de siderurgiștii 
din Hunedoara. Și în acest an laminatorii 
de la „650“ sînt hotărîți să contribuie prin 
munca lor entuziastă la succesul întregu
lui colectiv al combinatului, în întrecerea 
pentru a da țării metal mai mult și mai 
bun.

unde se hotărăște soarta calității. Și aici, 
spiritul de inițiativă al laminatorilor a 
pus în valoare noi rezerve de îmbunătă
țire a calității. Maistrul principal Alexan
dru Savu a schimbat fălcile vechi de ghi
daj de la intrarea în cilindri, cu altele mai 
solide. Alți laminatori au propus să se 
modifice fixarea cuzineților de textolit 
pentru înlăturarea toleranțelor dintre ci
lindri. Pentru laminarea în bune condiții 
a oțelului pentru țevi s-au confecționat și 
montat ghidaje cu role. Prim-laminatorul 
Alexandru Junie a conceput un nou sis
tem de marcator care contribuie la spo
rirea vitezei de laminare și înlătură unele 
deficiențe constatate.

Aceste măsuri, ca și altele, au dus la îm_ 
bunătățirea calității laminatelor. Din la
minatele trimise de siderurgiștii de aici, 
colectivul Uzinelor „Republica“ din Ca
pitală a reușit să realizeze în primele luni 
din acest an o cantitate mai mare de țevi 
de calitatea I-a față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

63 DE DEPUTAȚI LABURIȘTI, 
printre care fostul ministru de 
Război, Ihinwell, au trimis pre
ședintelui S.U.A., Kennedy, 
soare în care îi cer „să are 
timp nedefinit" seria de ex 
te nucleare în atmosferă p 
S.U.A. intenționează să le 
pă la sfîrșitul acestei luni.

LA ALGER, bandele 
au continuat la 11 aprilie 
nile teroriste împotriva

apatita se obține o 
masă omogenă, se îm
bunătățește calitatea. 
De la începutul anului 
și pînă acum, colecti
vul uzinei a produs, 
peste plan, aproape 
,1.700 tone sùpérfosfat .și 
a obținut economii su
plimentare Ia 
cost de mai 
400.000 lei.

în cinstea
1 Mai, muncitorii 
aici și-au luat ans

îmbinarea liniilor ferate prin sudură
Constructorii de căi ferate extind procedeul de în

locuire a liniilor îmbinate după sistemul obișnuit, cu 
linii continue sudate cap la cap.

Circulația trenurilor pe asemenea linii asigură un 
mers lin, lipsit de zgomot și trepidații și, în același timp, 
o prelungire a duratei de funcționare a locomotivelor 
și vagoanelor. Numai pe magistrala de cale ferată 
București-Constanța, de pildă, s-au executat pînă în 
prezent aproape 100 de km de asemenea linii.

Potrivit prevederilor, în acest an urmează să fie su
date șine de 
cale ferată pe 
o lungime de 
două ori mai 
mare decît a- 
ceea realizată 
în cursul anu
lui
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Propaganda cunoștințelor tehnice
Ia nivelul sarcinilor economice actuale!

Zilele acestea a avut loc o con
sfătuire organizată de Comitetul 
orășenesc P.M.R. București avînd 
ca temă extinderea metodelor fo
losite în întreprinderile 
pitală în desfășurarea propagan
dei cunoștințelor tehnice. La con
sfătuire au participat activiști de 
partid și ai organizațiilor sindicale 
și de U.T.M., directori de între
prinderi, reprezentanți ai S.R.S.C., 
responsabili de cabinete tehnice, di
rectori de cluburi, cadre de condu
cere de la Institutul de documen
tare tehnică, muncitori fruntași, in
gineri, tehnicieni.

Lucrările consfătuirii au arătat că 
în ultimul timp a crescut preocu
parea organizațiilor de partid pen
tru răspîndirea cunoștințelor teh
nice ; numeroase organizații de par
tid analizează desfășurarea propa
gandei tehnice, îndrumă sistematic 
activitatea desfășurată în acest do
meniu de sindicate, cabinete tehnice, 
cluburi.

Referatele prezentate în cadrul 
consfătuirii și discuțiile purtate au 
arătat că în cele mai multe între
prinderi propaganda cunoștințelor 
tehnice este orientată spre rezolva
rea principalelor sarcini puse de 
planul pe anul 1962 privind îmbună
tățirea continuă a calității produ
selor.

In mai multe uzine din Capitală, 
printre care „Republica“, „23 Au
gust“, „Semănătoarea”, cabinetele 
tehnice, împreună cu bibliotecile 
tehnice și bibliotecile cluburilor, au 
întocmit planuri comune de desfășu
rare a propagandei tehnice axate pe 
problemele cele mai actuale și de 
deosebită importanță economică pen
tru întreprinderile respective. De 
pildă, la uzinele „23 August“ printre 
temele care în lunile din urmă au 
constituit obiectul a numeroase con
ferințe, referate etc. se numără și 
cele, referitoare la reducerea greu
tății maselotelor la lingouri prin fo
losirea amestecurilor exoterme și la 
modificări constructive ale formei 
maselotei : căile de reducere a re
buturilor la turnătoria de oțel ; ul
timele realizări din U.R.S.S. privind 
tehnica nouă în construcția motoa
relor cu ardere internă.

Propaganda tehnică desfășurată în 
uzina noastră — a arătat tov. Du
mitru Sibianu, președintele comite
tului sindicatului de la Uzinele „Se
mănătoarea“, urmărește să facă cu
noscute muncitorilor și inginerilor 
metodele de muncă și procedeele 
tehnologice cele mai noi, ce pot fi 
aplicate și în întreprinderea noastră; 
în acest scop li s-a pus la dispozi
ție material documentar în legătură 
cu folosirea razelor infraroșii pen
tru uscarea miezurilor la turnătorie, 
cu amplificatoarele magnetice ș.a. In 
urma studierii materialului indicat 
au fost făcute numeroase propuneri 
de îmbunătățire a procesului de pro
ducție, de perfecționare a unor uti
laje.

Consfătuirea a constituit un rod
nic schimb de experiență și în ceea

ce privește formele prin care se 
desfășoară propaganda cunoștințelor 
tehnice. A rezultat că există în a- 
ceastă privință o mare varietate care 

din Ca- însă nu epuizează posibilitățile de a 
îmbunătăți, în continuare, propa
ganda cunoștințelor tehnice. Multe 
lucruri bune s-au făcut la Uzinele 
„23 August“. Despre unele din ele a 
relatat tov. ing. Florian 
secretarul comitetului de 
uzinei.

— Pe lîngă conferințe 
tehnice, a spus vorbitorul, la noi se 
organizează referate despre unele 
noutăți în tehnică care ar putea fi 
introduse sau extinse și în uzina 
noastră, sesiuni tehnico-științifice.
■dlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Păunescu, 
partid al

pe teme

PE MĂRGINEA
UNEI CONSFĂTUIRI ORGANIZATE 

DE COMITETUL ORĂȘENESC 
P.M.R. BUCUREȘTI
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Astfel, la sculăria generală s-au 
prezentat referate despre mașini- 
unelte cu program ; la serviciul 
tehnologic — despre rezultatul ex
perimentării sudurii alumino-termi- 
ce. Bilunar au loc, pe servicii, in
formări cu privire la diferite pro
bleme tehnice prezentînd un deo
sebit interes. Pentru cunoașterea 
noutăților în sudură s-a organizat 
vizionarea a două filme documenta
re sovietice pe această temă.

Tov. Dumitru Călugăru, director 
tehniç la Uzinele „Grivița Roșie", a 
arătat că în această întreprindere 
se țin la locul de muncă convorbiri 
tehnice pentru lămurirea operativă 
a unor probleme ce preocupă co
lectivul diferitelor secții. La sculărie 
și întreținere a avut loc o astfel de 
convorbire despre port-cuțitele pen
tru plăcuțe mineralo-ceramice. Ca
binetul tehnic 
ajutorul unor 
me întocmite, 
torilor, inginerilor și maiștrilor a- 
supra tematicii ciclului de conferin
țe pe probleme tehnice.

în multe întreprinderi se desfă
șoară o activitate bogată de popu
larizare a cărții tehnice. La Uzine
le „Republica“, a relatat tov. Ion 
Sălăjan, adjunct al inginerului-șef, 
a fost organizată o discuție cu la- 
minoriștii despre importanța folosi
rii cărții tehnice în vederea perfec
ționării procesului de producție. 
Obișnuim să indicăm, pe meserii, a- 
cele cărți care socotim 
neapărat citite. Periodic șe organi
zează expoziții tematice cu cărțile 
care prezintă cele mai noi procedee 
tehnice.

Pentru a veni în ajutorul cadrelor 
tehnice de conducere din secții, la 
uzina „23 August.“ apare lunar, sub 
controlul cabinetului tehnic, „Bu
letinul de documentare“, cuprinzînd 
titlurile cărților tehnice intrate în 
bibliotecă. Totodată, pentru cadrele 
tehnice medii și pentru masa mun-

citorilor 
grafice“, 
astfel ; ce trebuie să citească lăcă
tușii, ce trebuie să cunoască strun
garii etc.

în cadrul consfătuirii au fost luate 
în discuție și unele probleme pri
vind îmbunătățirea propagandei 
tehnice. Astfel, s-a vorbit despre 
necesitatea lărgirii sferei de cuprin
dere a propagandei tehnice. Confe
rințele pe teme tehnice, încă puține 
în raport cu cerințele muncitorilor, 
vor trebui' să trateze în mai mare 
măsură probleme actuale care preo
cupă colectivele întreprinderilor. Or
ganizațiile de partid au datoria să ve
gheze ca broșurile și cărțile reparti
zate întreprinderilor să nu rămînă ui
tate prin biblioteci și cluburi, așa cum 
se mai întîmplă pe alocuri. Numeroși 
vorbitori au propus ca Institutul de 
documentare tehnică să întreprindă 
sistematic studii pentru a cunoaște 
și generaliza experiența acumulată 
în întreprinderi în ceea ce privește 
folosirea unor metode avansate, a 
unor procedee tehnologice noi etc. 
Participanții la consfătuire și-au ex
primat hotărîrea dé a-și intensifica 
eforturile pentru a desfășura o pro. 
pagandă tehnică interesantă, în for
me cît mai variate, la nivelul sar
cinilor economice actuale.

La clubul uzinelor „Republica" din Capitală. Brigada artistică repetă

se redactează „liste biblio- 
cu titluri de cărți grupate

v: <:

(Foto : Agerpres)
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40 de ani de la asasinarea lui Leonte Filipescu

Un luptător neînfricat
pentru cauza clasei muncitoare

a întreprins, cu 
chestionare anu- 

consultarea munci-

că trebuie

O acțiune de mare eficacitate

Modernizarea mașinilor aflate în producție
Modernizarea mașinilor-unelte a- 

flate în producție este unul din o- 
biectivele întrecerii metalurgiștilor 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic al producției. La Uzinele 
de tractoare din Brașov, de exem
plu, prin modernizarea unor mașini- 
unelte s-a obținut o productivitate 
cu aproape 50 la sută mai mare.

Metalurgiștii de la Uzinele „1 Mai" 
din Ploiești realizează anual, dato-

rită modernizării utilajelor, econo
mii de circa 2.500.000 lei.

Rezultate bune au obținut în acea
stă direcție și Uzinele „Republica“, 
„Electromagnetica“ din Capitală, „7 
Noiembrie“ din Craiova etc.

Se prevede ca în anii 1962 și 1963 
să se modernizeze în uzinele meta
lurgice și constructoare de mașini 
aproximativ 4.000 de mașini-unelte. 

(Agerpres)

Prevenirea și
Sporirea producției de ouă și 

carne de pasăre depinde în bună 
parte de măsurile care se iau pentru 
apărarea sănătății păsărilor. Este 
cunoscut faptul că e mult mai ușor 
de prevenit o boală, decît a duce 
lupta împotriva acesteia, după ce 
și-a făcut apariția. Tocmai de aceea 
și în apărarea sănătății păsărilor 
accentul se pune pe prevenirea bo
lilor

Experiența a numeroase gospodă
rii de stat și gospodării colective 
dovedește că atunci cînd păsările 
sînt bine hrănite și îngrijite, cînd 
se face dezinfecția și vaccinarea la 
vreme, se previne îmbolnăvirea lor. 
Gospodării colective ca cele din 
Băilești și Bistrețu, regiunea Olte
nia, Săveni și Grindu, regiunea 
București, cresc mii de păsări fie
care, cu pierderi foarte mici. în 
aceste gospodării se dă o mare aten
ție creșterii unor pui sănătoși și vi- 
guroși de la care, la vîrsta adultă, 
se obțin producții mari de ouă.

Pentru a putea crește păsări să
nătoase, este necesar să fie respec
tate o serie de reguli sanitar-veteri- 
nare începînd cu obținerea puilor 
și chiar mai devreme și anume din 
perioada producerii ouălor destinate 
incubației. în primul rînd, păsările 
de reproducție trebuie ținute în 
adăposturi luminoase, bine aerisite, 
uscate și cu o temperatură constantă 
în tot cursul anului. Este important 
ca în fiecare gospodărie care pro
duce ouă pentru incubație, să se 
examineze periodic starea sănătății 
păsărilor. Hrănirea păsărilor trebuie 
să se facă cu furaje cît mai variate 
și care să aibă un conținut bogat 
în vitamine și săruri minerale. De 
asemenea, este foarte important ca 
toate stațiunile de incubație să li
vreze gospodăriilor de stat și gos
podăriilor colective numai pui și 
boboci sănătoși, pe baza unei trieri 
riguroase, înlăturîndu-se cei care nu 
au o greutate corespunzătoare sau 
care prezintă diferite defecte fizice.

O serie de pierderi pot fi evitate 
și dacă se acordă atenția cuvenită

A. DODIȘ

5C^Z/Z„ S-eînteii“
După-amiezile în Baia Sprie

Se spărsese 
troiiului. 
porni cu

ba una din cele mai productive 
sonde din schela Băbeni, lucrau 
sondorii din brigada de interven
ție condusă de tînărul Gheorghe 

sfîrșitul 
auzi 

cutia
Garnitura 

repeziciune

un 
de 
de

Popescu. Se apropia 
schimbului. Deodată, se 
zgomot, 
viteze a 
pompare
spre fundul pufului.

— Pune cu atenție frîna, că se 
înfundă sonda ! — strigă briga
dierul.

Fără să-și'piardă cumpătul, tro- 
listul ion Stănciucu frînă progre
siv. După cîteva minute de mun
că încordată, pericolul de înfun- 
dare a sondei a fost înlăturat.

Pentru a se evita prelungirea 
duratei de 
pierderile de 
rapid troliul. 
lor au venit 
condusă de
Brezeanu. S-au apucat numaidecît 
de lucru. Li s-a alăturat și echipa 
maistrului Alexandru ' 
care tocmai ieșise din 
Au acționai în condifii 
pînă ce au reparat troliul. 
tel de lucrare durează de 
6—7 ore. Ei au terminat-o 
puțin de o oră. Sonda a fost re
dată producției.

intervenție și deci 
(iței, trebuia reparat 
In ajutorul sondori- 
mecanicii din echipa 
maistrul Gheorghe

Tănăsuică, 
i schimb, 

grele 
O ast- 
obicei 

în mai

FLOREA TISTULEASA 
tehnician

combaterea bolilor la păsări
transportului rapid al puilor de la 
stațiunile de incubație în crescăto
rii, dezinfectării după fiecare serie 
de pui a cutiilor în care se face 
transportul etc. Odată aduși în cres
cătorie, puilor trebuie să li se asi
gure o temperatură optimă, evitarea 
aglomerărilor și o 
punzătoare. Rațiile 
mate din nutrețuri 
bună și cît mai 
să conțină toate substanțele nutri
tive corespunzătoare cerințelor or-

hrană cores- 
să fie for- 

de calitate 
variate, care

Sfatul specialistului

ganismului. Un exemplu de rație 
potrivită pențru hrănirea puilor 
este aceea formată din 60 la sută 
uruieli de porumb, orz, ovăz, tărîțe 
de grîu, 5 la sută drojdie de bere, 
4,5 la sută făină de oase, 10 la sută 
furaje de origine animală și în spe
cial lapte, 0,5 la sută sare de bucătă
rie și 20 la sută masă verde. La 
toate acestea trebuie adăugate res
pectarea regulilor de îngrijire, cum 
ar fi scoaterea puilor în aer liber 
pe timp frumos, menținerea cură
țeniei, executarea dezinfecției pe
riodice a adăpostului și padocului 
etc. Aceste măsuri duc la întărirea 
organismului puilor, la creșterea lor 
viguroasă, asigurîndu-le o rezistență 
mărită față de boli.

în cazul apariției bolilor se im
pune aplicarea de urgență a unor 
măsuri ca : Izolarea puilor bolnavi 
și îngrijirea sau tratarea lor, ur
mată de cercetarea cauzelor ce au 
dus la apariția bolii și remedierea 
lor. în cazurile de mortalitate sau 
îmbolnăvire a puilor, în urma stabi
lirii diagnosticului bolii de către 
medicii veterinari sau de către spe
cialiștii laboratoarelor veterinare 
regionale, trebuie luate toate măsu
rile indicate.

Bolile cele mai frecvente care pot 
cauza pierderi în sectorul avicol sînt

cele produse de alimentația și între
ținerea necorespunzătoare a păsări
lor. Printre acestea sînt avitamino
zele, picajul și guta. Lupta contra 
acestor boli presupune respectarea 
normelor de alimentație și întreți
nere. Pentru a se preveni apariția 
avitaminozelor, la gospodăriile co
lective din Cumpăna, Tătaru și al
tele din regiunea Dobrogea se dau 
în hrana păsărilor furaje bogate în 
vitamine ca : morcovi, untură de 
pește, drojdie de bere, făină din fîn 
de lucernă în timpul iernii și nu
trețuri verzi, vara. S-a observat că 
și în situația cînd boala a apărut, 
folosirea acestor furaje în hrana pă
sărilor bolnave duce la însănătoși
rea lor.

în cazul cînd apare picajul — 
boală ce se întîlnește la puii care 
se cresc în loturi mari, înghesuiți — 
măsurile care trebuie luate constau 
în introducerea în alimentație a 
unor furaje variate, între care var
ză și sfeclă, presărarea de grăunțe 
pe așternut astfel ca puii să ciugu
lească continuu. Se recomandă, tot
odată, vopsirea geamurilor în roșu 
pentru ca puii să nu distingă cu
loarea sîngelui etc.

în cazul gutei sau podagrei, care 
este cauzată de lipsa în hrană a vi
taminei A și B, de insuficiența ra
zelor ultraviolete, se administrează 
în hrană nutrețuri verzi, bogate în 
aceste vitamine, iar în apa de băut 
se pune o soluție de carbonat de 
litiu — 0,05 la sută.

Și în cazul bolilor parazitare sau 
molipsitoare, principalul mijloc pen
tru a evita pierderile îl constituie 
luarea măsurilor de prevenire. Ast
fel, dacă puii sau păsările tinere sînt 
crescute împreună cu păsările adulte, 
sau sînt duse pe pășuni unde au 
fost păsări adulte bolnave sau pur
tătoare de helminți (viermi rotunzi), 
atunci se îmbolnăvesc. Iată de ce se 
recomandă ca păsările tinere să se 
crească complet izolat de păsările 
adulte. Aceasta prezintă importanță 
nu numai'pentru prevenirea bolilor

Anul acesta, mineri
lor din Baia Sprie li 
s-a pus la dispoziție un 
olub cu mai multe sec
ții, înzestrat cu tot ce 
este necesar unei acti
vități culturale intere-, peste 1.000 de cititori, 
sărite și multilaterale. 
Iubitorii șahului, printre 
care loan Cirțiu și 
Gheorghe Damian de la 
flotație, lăcătușul An
drei Balla și alții au 
la dispoziție o sală cu 
mese și jocuri. în roi
turile bibliotecii cu

peste 6.000 de volume 
cititorii găsesc și cartea 
preferată. La alegerea 
cărților, bibliotecara 
Maria Ilie le este un 
bun sfătuitor. Din cei

au fișe mal bogate, cu 
zeci de cărți citite, mi
nerul Francise Bud, 
muncitoarea Sandina 
Cosma, pensionarul Ca
ro! Boroș, gospodina 
Ana Barta și alții.

Minerii vin adesea la 
club împreună cu copiii

lor. Pentru ei există aici 
cercuri de muzică și 
de balet.

Tot anul acesta, s-a 
dat în folosință și noul 
cinematograf cu 300 de 
locuri și ecran lat. Sala 
dispune și de o scenă. 
Teatrul de Stat și an
samblul regional din 
Baia Mare au și pre
zentat aci o serie de 
spectacole.
GHEORGHE SURDUC 

funcționar

Ciment peste plan
Colectivul fabricii de ciment din 

Fieni a dat peste plan, de la înce
putul anului și pînă acum, 6.000 de 
tone ciment de bună calitate. în 
fruntea întrecerii pentru o produc
ție sporită se situează colectivele de 
muncă din secțiile cuptoare și mori 
de ciment. (De la Petre Staicu, co
resp. voluntar).

Lucrări de curățire 
a izlazului

Peste pufină vreme, animalele gos
podăriei colective din comuna Răp- 
sig, raionul Gurahonf, vor fi scoase la 
pășune. Pentru sporirea producției de 
iarbă, colectiviștii au luat măsuri de 
îngrijire a izlazului. Numai în cîteva 
zile ei au curăfat și distrus mușuroaiele 
pe suprâtafa de 100 ha pășune. (De la 
Petru Âbrudean, colectivist).

parazitare, ci și pentru prevenirea 
bolilor molipsitoare.

Bolile care provoacă cele mai mari 
pierderi la păsări sînt pesta aviară 
și difterovariola. Pentru a preveni 
apariția acestora se recomandă vac
cinarea preventivă a păsărilor. Ast
fel, pentru prevenirea pestei aviare, 
puii trebuie vaccinați încă din pri
mele zile, vaccinarea repetîndu-se 
apoi după anumite intervale, pentru 
ca organismul lor să devină rezis
tent la o eventuală infecție. Pentru 
prevenirea difterovariolei se face o 
vaccinare la vîrsta de 4—5 luni, iar 
la vîrsta de 1 an păsările se revac- 
cinează.

O importanță foarte mare are ca 
fiecare îngrijitoare să cunoască 
semnele după care pot fi recunos
cute păsările bolnave. Care sînt 
aceste semne ? Păsările bolnave sînt 
abătute, nu au poftă de mîncare 
etc. în astfel de cazuri, păsările bol
nave trebuie izolate imediat de cele 
sănătoase. Pentru precizarea diag
nosticului bolii se trimit cadavre 
sau păsări bolnave la cel mai apro
piat laborator veterinar. Totodată, 
este necesar să se limiteze circulația 
persoanelor străine în fermele de 
păsări și să se oprească orice valo
rificare de păsări și ouă.

Din păcate, se mai întîlnesc ca
zuri cînd nu se acordă atenția cu
venită problemelor privind preve
nirea bolilor la păsări. în unele sate, 
păsările moarte sînt aruncate, în loc 
să fie arse sau îngropate adînc. Cu 
toate că astfel de cazuri se întîlnesc 
din ce în ce mai rar, este necesar 
să fie complet lichidate pentru a 
preveni răspîndirea bolilor.

De mare importanță este ca în 
caz de apariție a bolilor molipsitoa
re, să se ia imediat măsuri pentru 
a preveni răspîndirea lor. Păsările 
bolnave trebuie supravegheate per
manent. în astfel de cazuri, una 
dintre principalele măsuri o consti
tuie dezinfecția radicală a adăpos
tului, a inventarului etc.

Luarea măsurilor pentru apărarea 
sănătății păsărilor constituie un 
mijloc principal pentru dezvoltarea 
fermelor avicole și creșterea pro
ducției în acest sector.

Dr. GH. OLTEANU 
candidat în științe veterinare

Utilaje noi, 
producție sporită
La întreprinderea „Accesorii Me- ’ 

canice pentru Industria Textilă“ — 
din Capitală s-au instalat în 
ultima vreme noi utilaje, cu care 
se obține o producție sporită. Astfel, 
la secția prese, prin darea în folo
sință a noului strung automat se 
produce zilnic o mare cantitate de 
piulițe filetate și șuruburi de dimen
siuni mici. în secția lăcătușerie, pe 
lîngă alte noi utilaje, s-a instalat o 
mașină modernă de îndoit tablă, iar 
la secția tablouri electrice s-a dat în 
folosință o macara cu care se obține 
o productivitate mai înaltă a muncii. 
(De la Ștefan Marinescu, coresp. 
voluntar).

membrilor partidului și a maselor 
muncitoare spre ideile marxism-le- 
ninismului.

Leonte Filipescu, aflat alături / 
alți luptători revoluționari, ca Pa
vel Tcacenco, Constantin Ivănuș, în 
fruntea grupelor comuniste, a fost 
în primele rînduri ale luptei împo
triva oportunismului și reformismu
lui din mișcarea muncitorească, pen
tru făurirea unui partid politic re
voluționar, marxist-leninist.

El a participat la organizarea ti
pografiei Comitetului Central al 
grupelor comuniste, a scris nume

roase articole, ma
nifeste și apeluri 
către muncitori, 
care explicau ne
cesitatea transfor
mării vechiului 
partid socialist în- 
tr-un partid co
munist, a adus o 
contribuție însem
nată la pregăti
rea conferinței ile 
gale din 3—6 mar
tie 1921 a gru
pelor comuniste, 
precum și a istori
cului Congres ge
neral al partidu
lui socialist, din 
mai 1921, care a 
hotărît crearea 
partidului comu
nist și afilierea 
lui la Internațio
nala a IlI-a co
munistă.
în condițiile greleDupă Congres, 

ale prigoanei dezlănțuite de guver
nul burghezo-moșieresc împotriva 
partidului comunist, Leonte Filipescu 
a depus o activitate neobosită pen-

Se împlinesc 40 de ani de cînd a 
fost asasinat, sub pretextul fugii 
de sub escortă, luptătorul comunist 
Leonte Filipescu. Acest asasinat mi- 
șelesc, săvîrșit din ordinul guver
nului burghezo-moșieresc, a pus ca
păt vieții unui dîrz și neînfricat mi
litant pentru cauza celor ce mun
cesc.

Născut la Bîrlad în 1895 în fami
lia ținui muncitor, silit de mic copil 
să-și cîștige existența, Leonte Fili
pescu cunoaște din plin mizeria, ex
ploatarea, 'umilințele la care erau 
supuși oamenii muncii pe vremea 
regimului burghe
zo-moșieresc. Din 
fragedă tinerețe el 
a intrat în rîn- 
durile mișcării 
muncitorești.

Erau anii pri
mului război mon
dial imperialist 
care, prin imensele 
suferințe pricinui
te poporului, a fă
cut să crească mai 
mult ca oricînd 
ura și revolta 
maselor muncitoa
re împotriva stă- 
pînirii burghezo- 
moșierești. Partea 
cea mai avansată 
a clasei noastre 
muncitoare, în 
frunte cu aripa de 
stînga, revoluțio
nară, din Partidul 
Social - Democrâf
s-a ridicat cu hotărîre împotriva par
ticipării Romîniei la război, a orga
nizat curajoase greve și demonstrații 
de protest. Exemplul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a dat un 
puternic impuls luptei maselor mun- , tru organizarea secțiunii Capitalei a 
citoare din țara noastră, insuflîn- 
du-le un curaj și o hotărîre de luptă 
încă necunoscute la noi.

Ca membru militant al partidului 
socialist și al mișcării sindicale din 
țara noastră, Leonte Filipescu parti
cipă activ la organizarea grevelor și 
demonstrațiilor de mare amploare 
în sprijinul revendicărilor munci
torești, a puternicelor acțiuni prin 
care muncitorimea își manifesta so
lidaritatea frățească cu Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, îm
potrivirea față de intervenția mîr- 
șavă a reacțiunii contra tinerei Pu
teri Sovietice. El desfășoară o acti
vitate intensă pentru organizarea 
grevei generale din octombrie 1920.

Sub influența exemplului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
1917, în focul luptelor revoluțio
nare, Se producea o profundă schim
bare în modul de a șîndi al clasei 
muncitoare. Aceasta s-a manifestat 
în ascuțirea luptei ideologice din sî- 
nul partidului socialist, în apariția 
și dezvoltarea grupelor comuniste, 
în. orientarea tot mai hotărîtă a

P.C.R., pentru apărarea unității 
Uniunii Tineretului Socialist împo
triva elementelor scizioniste. Este 
arestat însă în octombrie 1921 și 
implicat în procesul cunoscut sub 
numele de „Procesul din Dealul 
Spirei“, înscenat participanților la 
Congresul I al P.C.R.

Schingiuirile la care au fost su
puși n-au reușit să frîngă voința de 
luptă a comuniștilor, care au trans
format procesul într-o tribună de 
demascare a politicii antipopulare, 
antinaționale a burgheziei și moșie- 
rimii. Leonte Filipescu a luptat ne
înfricat, alături de tovarășii săi, în- 
fruntînd dușmanul pînă în ultima 
clipă a vieții sale, cînd a fost asasi
nat tîlhărește. în timp ce era trans
portat la închisoarea de la Jilava.

Poporul muncitor îi cinstește pe 
eroii, care și-au jertfit viața pentru 
cauza eliberării celor ce muncesc. 
Amintirea lui Leonte Filipescu va 
trăi veșnic în inimile oamenilor 
muncii, ca un exemplu de devota
ment față de popor, de luptă plină 
de abnegație pentru libertatea și fe
ricirea poporului.

-o® o

In luna martie, studioul cinemato
grafic „Alexandru Sahia" a 
noi filme documentare, de 
popularizată, de educație 
sau pentru uzul școlilor.

Filmul 
redă

„Trei strigăte pe

OOo

realizat 
știință 

sanitară

Bistrița'1 
episoade din construcția hidro-

Brigăzile științifice la lucru
în primele trei luni ale acestui an cele 

41 brigăzi știînfifice, alcătuite din ingi
neri, medici, profesori ți alte cadre de 
specialitate din Capitală au efectuat 115 
deplasări în comunele și satele din ju
rul orașului : Jilava, Domnești, Slobozia, 
Afumafi, Tunari etc. S-au dat răspunsuri 
la peste 1.000 de întrebări puse de co
lectiviști cu privire la posibilitățile de ob-

« unor recolte sporite ?i de creț-tinere
tere a șeptelului, îngrijirea sănătă(ii, cu
cerirea Cosmosului de către om șl alte 
probleme. în cursul lunii aprilie, brigă
zile științifice vor face alte 70 deplasări 
tn comunele și satele din jurul orașului.

NICOLAE NAN 
coresp. voluntar

a TTIEÂTRIE • <£ Brocs oro en
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

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

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

GIALE“ (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
REGELE LE AR — (orele 19,30). (Sala 
Comedia) : PIAȚA ANCORELOR — (orele 
19,30). (Sala Studio) : BOLNAVUL ÎN
CHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. 
Magheru) : VLAICU 
19,30). (Sala Studio) : 
LEGĂTURĂ DINTRE _______  ___
TLÉE ȘI DOAMNA MOON - (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr 
1) CUM VA PLACE — (orele 15,30 șl o- 
rele 19,30). (Sala Studio — Str. Alex 
Sahia nr. 76) : TACHE, IANKE ȘI CA- 
DIR — (orele 19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI COI 
Pil (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala 
copii) : BĂIATUL DIN BANCA
— (orele 17).

TEATRUL
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL 
MILION 
rele 20).

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

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS INTIIUL ȘI ULTIMUL
— (orele 16). (Sala Orfeu) : DOCTORUI 
AUMADOARE — (orele 16).

TEATRUL REGIONAL 
ÎNDRĂZNEALA - (orele

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

CINEMATOGRAFE : BĂTĂLIE
MARȘ — ambele serii : Patria (9; 12,45: 
16,30; 20,15), I. C. Frlmu (9; 12,40; 16,20: 
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), Lumina (9,45; 11,30; 13,15; 
15; 16,45; 18,45; 20,30), 1 Mal (10; 12; 15; 17;

NOTȚARA" (Sala 
VODĂ — (orele 

SCANDALOASA 
DOMNUL KET-

pentru 
DOUA

C.F.R.-MUNCITORESC
O LUNA DE CONFORT -

EVREIESC DE STAT : UN 
PENTRU UN SURIS - to

BUCUREȘTI : 
20).

SEARA LA

IN

19; 21), 23 August (10; 12; 17; 19; 21). PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN : Repu
blica (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 (10; 12; 15; 17; 19; 21). EXPE
RIENȚA PRIMEJDIOASA rulează la 
nematografele V. Alecsandri (15; 17;
21). Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; zi;. 
ÎN NOAPTEA DE AJUN : Flacăra (15; 
17; 19; 21), B. Delavrancea (16; 18; 2~ 
ARME ȘI PORUMBEI rulează la cine
matografele Maxim Gorki (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Olga Bancic (15,30; 18; 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). ------------
19; 21).
MALE 
(rulează 
pînă la
PENTRU COPII : 13 Septembrie (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 15) RAIDUL VĂRGAT ; Tineretu
lui (16; 18,15; 20,30). CINTECUL ÎNTRE
RUPT : înfrățirea între popoare (16; 18: 
20), Libertății (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). 
BĂDĂRĂNII • Cultural (15,30; 17,15; 19: 
20,30). CAVALERII TEUTONI - ambele 
serii : Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 20). 
ARTISTUL : 8 Martie (15; 17; 19; 21), 16 
Februarie (16; 18; 20). NU TE LAȘA 
NICIODATĂ : Grlvița (10; 12,10; 14,20:
16,30; 18,40; 20,50). UMBRE ALBE - cine
mascop : Drumul serii (15; 17; 19; 21) 
STRĂZILE AU AMINTIRI : 8 Mai (15:
17; 19; 21) GARDIANUL - rulează la 
cinematograful V. Roaită (10; 12; 15; 17; 
19; 21). PUȘTIUL : Unirea (15; 17;
19; 21), T. Vladimlrescu (15; 17; 19; 20,45). 
Popular (15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18: 
20). PERLE NEGRE : Munca (16; 18,15: 
20,30). N. S. HRUȘCIOV : Arta (16; 18;
20) . CASA SURPRIZELOR : Donca Simo 
(15; 17; 19; 21). PACE NOULUI VENIT 
— rulează la cinematografele Iile Pinti- 
lie (16; 18; 20), C-tln David (15,30; 18; 
20,30). MIZERABILII - ambele serii ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (12: 
16,15; 20). TOT AURUL DIN LUME - 
rulează la cinematografele G. Bacovia 
(15,45; 18; 20 15), Aurel Vlaicu (15; 17; 19;
21) . MUZICANTUL ORB • Decembrie 
(16; 18; 20).

ci-
19; 

21).
20)’.

POZNAȘA : Victoria (15; 
NU E LOC PENTRU 
SĂLBATICE : Timpuri 
în continuare de Ia 
orele 21). PROGRAM SPECIAL

17;
ANI- 

Nol 
orele 10

centralei „V. I. benin" de la Bicaz. 
Aspecte din munca scafandrilor sînt 
oglindite în filmul „Scoicile n-au vor- 
bit niciodată", consacrat scoaterii la 
suprafață a unei epave.

în domeniul științelor popularizate, 
studioul a produs filmele „Mase plas
tice", „Lemnul de rezonantă" și 
„Urme pe zăpadă", 
mii"
— arată cauzele îmbolnăvirii 
lor de reumatism, măsurile de j 

nire și de tratare a bolii.
Pentru uzul școlilor a fost 

zat filmul „Centrale electrice" 
prin machete și 
principalele părți ale unei termocen
trale, modul ei de funcționare.

(Agerpres)

rezonantă" 
„Dușmanul inl- 

un film de educație sanitară 
copii- 

preve-

reafi- 
care, 

desene, prezintă

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET : FURTUNA ; 13 Septembrie (16,30; 
18,30; 20,30). STRĂZILE AU AMINTIRI : 
Mlhail Eminescu (9; 16; 18; 20).

RADIO, vineri, 13 aprilie : o „Poemul 
primăverii“ lucrare concertantă pentru 
vioară și orchestră de Dumitru Bughici
— orele 8,45 — I o Din operetele lui 
J. Strauss — orele 9,30 — Io Muzică 
populară romînească — orele 10,08 — I 
o Muzică din opere — orele 10,30 — I 
• Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur orele 12,00 — Io Cîntă orchestra de 
estradă a Radiotelevlziunii sovietice, di
rijată de Iurll Silantiev și Iurii Saulskl
— orele 12,10 — I o Pe teme medicale — 
orele 13,15 — II o Din comoara folcloru
lui nostru — orele 14,00 — I o Din mu
zica popoarelor — orele 15,00 — II o Ac
tualitatea în țările socialiste — oreR? 
15,35 — li e eîntece populare din Cub;
— orele 17,15 — I o Emisiunea : „Prie* 
tenii iul Do-Re-Mi“ - orele 17,30 — Ic 
Tribuna Radio — orele 18,30 — Io Cîntă 
Ansamblul de Stat de cîntece și jocuri 
din Tîrgu Mureș, dirijor Szalmand Lo
rand, orele 18.40 — Ie Jurnalul satelor
— orele 19,00 — Ie Teatru la microfon : 
„Cadavrul viu" de Lev Tolstoi. Tradu
cere de Al. Kirlțescu șl Tamara Gane. 
Adaptare radiofonică de Traian Stoica
— orele 19,30 — II e Rapsodia ungară nr. 
13 în la minor de Liszt — orele 20,20 — 
I o „Concert ghicitoare“ — orele 20,40
— Ie Cîntă corul Radiotelevlziunii — 
orele 21,45 — II e Muzică simfonică — 
orele 22,30 — 
șoară —

I « Concert de muzică u- 
orele 23,15 — I.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
șl 16 aprilie : Vreme ușor instabilă, cu 
cer mal mult noros. Ploi Izolate vor că
dea în toate regiunile tării. Vint mode
rat. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, Iar maximele între plus 
10 șl plus 20 grade, dimineața local 
brumă.



SCÎNTEIA

Curcubeul de là poalele Mägürei IE X T IE R N IE

Prin 1936, magazinele 
au fost invadate de o 
puzderie de cutiuțe pes
trițe. în ele se aflau vop
sele. Pe cartonul pictat cu 
ciorchini de baloane co
lorate, era lipită o eti
chetă : „împachetat în 
România". Ceva mai sus. 
emblema unui trust 
străin. Cutii de fabrica
ție străină, vopsele de 
fabricație străină, dar — 
împachetate în România. 
Treaba aceasta se făcea 
la Codlea, unde trustul 
crease o „întreprindere”. 
Faimoasa Întreprindere 
nu era altceva decît o 
simplă și obișnuită moa
ră de cereale care în loc 
de grîu măcina... sare, 
înainte de a fi împache
tați, coloranții se diluau 
cu sare indigenă. Ce 
voie avea trustul de 
ceastă moară ? Era 
pretext. Cu ajutorul
se sustrăgea de la plata 
taxelor vamale și avea 
asigurat monopolul de 
coloranți pe piața țării.

1948. 
Uzării, 
în fața industriei chi
mice, care tot atunci 
se năștea, sarcina fa
bricării primilor colo
ranți romînești. îndatori
rea aceasta a revenit 
muncitorilor și tehnicie
nilor de la Codlea. în

ne
a
ua
lui

Anul naționa- 
Partidul a pus

vechile magazii s-au or
ganizat cîteva secții pro
ductive. Industria textilă, 
de pielărie și încălțămin
te, gospodinele aveau ne
voie de vopsele și primii 
coloranți au fost produși, 
începutul n-a fost ușor. 
Meseria se învăța din 
mers. Materiile prime se 
cărau cu targa, combina
țiile dintre substanțe se 
făceau cu canciocul. 
Muncitorii au învins însă 
aceste greutăți.

Sub Măgura Codlei 
s-au ridicat, rînd pe rînd, 
5 secții noi, înzestrate 
cu utilaj modern, de 
mare randament. Ele 
produc așa-numiții in
termediari — substan
țe chimice care 
combinații diferite dau 
naștere vopselelor, 
înălțat o centrală termi
că, o fabrică de gheață. 
Coloranții de la Codlea 
sînt folosiți pe scară lar
gă în economia, noastră 
națională și sînt tot mai 
mult căutați la export.

O clădire mare, cu trei 
etaje și peste 200 metri 
lungime. Adevărata fa
brică de coloranți. Miroa
se puternic a mortar și 
vopsele. Semn că pînă nu 
de mult constructorii se 
mai aflau încă, pe aici. 
Toate utilajele sînt mon
tate. Procesul de produc-

prin

S-au

ție va fi în întregime 
mecanizat.

Etajul trei. Aici, la 
înălțime, se află fabrica 
de gheață. E cald. Com- 
presoarele încă n-au a- 
dus suflarea rece a ge
rului. în curînd — 16 
tone de gheață pe zi. Mă- 
runțită în buncăre, ea va 
merge pe benzi trans
portoare în secții.

Ce nevoie 
ții de frig ? 
țenie a lor. 
naște decît 
turi între 0 și minus 5 
grade. Dacă n-au aceas
tă... climă, refuză să se 
combine.

Etajul doi. Vase uria
șe pentru dizolvarea sub
stanțelor chimice, un pă
ienjeniș de conducte. Vii
toarele vopsele călăto
resc pe verticală spre 
caturile inferioare, unde 
au loc alte procese, alte 
combinări. De aici, pom
pele le urcă din nou la 
etajul doi pentru a tre
ce prin presele cu filtre. 
Din prese, vopselele ies 
ca niște turte colorate. 
Sînt înghițite apoi de 
buncăre și cad direct pe 
vagoneții purtați în spa

rte de electrocare. Călă
toria continua la... cald, 
în uscătoare. Aici proce
sul tehnologic se termi
nă. Urmează măcinarea

au coloran- 
E o ciudă- 
Nu se pot 

la tempera-

și tipizarea — adică sta
bilirea gradului de con
centrație al colorantului.

La „Colorom”-Codlea, 
lupta pentru calitate are 
un aspect de... nuanță ; 
orice nuanță de culoare 
se obține numai dacă, 
combinațiile au fost fă
cute cu o precizie desă- 
vîrșită, ca la farmacie. 
Și gîndiți-vă, o „șarjă” 
de coloranți are cam 
4.000 de kilograme.

Curtea uzinei a rămas 
în continuare un mare 
șantier. Se construiesc 
alte secții, se trasează 
alei. Nu departe de fa
brica de coloranți se 
înalță o uscătorie nouă 
și un laborator care va 
fi înzestrat cu aparatură 
modernă. Se clădește o 
magazie în care vor fi de
pozitate peste 100 vagoa
ne coloranți, se măresc 
secțiile de betanaftol și 
anilină. Proiectanții lu
crează intens la contura
rea altor construcții.

★

Peste 150 coloranți, zeci 
de intermediari, vopsele 
pentru nevoi gospodă
rești, iată ce formează 
curcubeul de la Codlea. 
Si broderia lui multico
loră se îmbogățește con
tinuu.

VASILE TINCU

Aîn Romînia școala de medicinâ internă 
se gâsește la un înalt

Declarația oaspetelui suedez
Joi a părăsit Capitala dr. Nanna 

Charlotta Svartz, profesor de medi
cină internă la Institutul Karolinska 
din Stockholm, președinte de onoa
re al Societății internaționale de me
dicină internă, care ne-a vizitat țara 
la invitația Academiei R. P Romî
ne. Savanta suedeză, ale cărei lu
crări în domeniul medical sînt cu
noscute în întreaga lume,. a ținut 
conferințe de specialitate la Acade
mia R. P. Romîne, Facultatea de 
medicină din București și în cadrul 
altor instituții științifice, a avut în
trevederi cu oameni de știință de 
specialitate.

înainte de plecare, dr. Nanna 
Svartz a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției romîne de presă 
„Agerpres“, Nicolae Scărlătescu, că
ruia i-a declarat printre altele :

Vizita în Romînia m-a interesat 
în mod deosebit. Cu prilejul întîl
nirilor și discuțiilor avute la dife
rite congrese medicale internaționa
le, cu oameni de știință romîni și în 
primul rînd cu academicianul dr. N. 
Gh. Lupu, ca și din schimbul de ex
periență făcut pe baza lucrărilor tri
mise reciproc, m-am convins că în 
Romînia școala de medicină internă 
se găsește la un înalt nivel. Aceas
tă impresie mi s-a confirmat întru- 
țotul din primul moment. Lucrările
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dr. Nanna Charlotta Svartz

Conferințe consacrate 
împlinirii unui an de la 
primul zbor al omului 

în Cosmos

Primirea ministrului 
Narii Britanii dc câtrc 

președintele Narii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne 

șteîan Volta
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Populare Ro
mîne, Ștefan Voitec, a primit în 
audiență de prezentare pe noul tri
mis extraordinar și ministru 
potențial’ al Marii Britanii, 
DaltOn Murray.

pleni-
James

e

INFOR MAȚU
vizitatO Intre 7 și 12 aprilie ne-au 

țara, ca invitați ai Ministerului Afaceri
lor Externe, dl. R. L. Speaight, directorul 
contactelor culturale Est-Vest din Minis
terul Afacerilor Externe al Marii Brita
nii, și dl. Kenneth R. Johnstone, direc
tor general adjunct la British Council 
(Consiliul Britanic).

în timpul șederii lor în țară, oaspe
ții au fost primiți de Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor Externe, 
au avut întrevederi la Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii, Academia R.P. Ro
mine, Comitetul de Radio și Televiziune, 
l.R.R.C.S. și O.S.T.A. Oaspeții au vizitat 
Universitatea din București și Universita
tea „Al. 1. Cuza” din Iași. Ei au mai 
vizitat o serie de obiective de interes 
cultural-turisțic și au vizionat spectacole 
la București și Iași.

In întrevederile avute, oaspeții au dis
cutat posibilitățile și perspectivele schim
burilor cultural-științifice dintre R.P. Ro- 
inînă și Marea Britanie.

*
12 aprilie, Vasile Dumitrescu, ad- 
al ministrului Afacerilor Externe, 

cinstea d-lor R. L. 
R. Johnstone. La 
oameni de cultură

La 
junct 
a oferit o masă in
Speaight și Kenneth 
masă au luat parte
și artă, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și alte persoane 
oficiale. A fost, de asemenea, prezent 

' J. D. Murray, ministrul Marii Britanii la
București.

tn seară aceleiași zile, cei doi oaspeți 
au părăsit țara, plecînd cu trenul spre 
Sofia.

Plenara €♦ €♦ al !>♦ €♦ din Columbia
BOGOTA 12 (Agerpres). — După menționat condițiile grele în care 

cum anunță agenția TASS, la Bo- se acordă împrumuturile în cadrul 
gota a avut loc o plenară a C.C. 
al P.C. din Columbia. Raportul pre
zentat de Gilberto Vieira, secretar 
general al C.C. al P.C. din Colum
bia, a dezvăluit dependența cres- 
cîndă a țării față de imperialismul 
american în urma înfăptuirii pro
gramului „Alianța pentru progres” 
referindu-se printre altele la limita
rea exportului de cafea, precum și 
la creșterea inflației. Raportul a

programului „Alianța pentru pro
gres”: americanii cer majorarea ta
rifelor la serviciile comunale, in
terzicerea transporturilor de măr
furi pe navele columbiene și deva
lorizarea valutei.

Plenara a subliniat necesitatea in
tensificării luptei maselor popu
lare împotriva ofensivei reacțiunii 
care se pregătește să instaureze în 
țară o dictatură teroristă.

Poporul congolez adine«1 
neliniștit de soarta 

lui Gizenga
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Înrăutățirea situației economice 
în Argentina

științifice și 
Institutul de 
București ca 
științe medicale din țara dv. mi-au 
arătat că aici se lucrează perseve
rent și cu rezultate bune. Aspectele 
noi sub care sînt tratate unele pro
bleme de medicină internă, expe
rimentele noi, în special în dome
niul poliartritei cronice evolutive, al 
unor boli ale aparatului respirator, 
de ficat și ale sîngelui, m-au inte
resat foarte mult și au fost pentru 
mine deosebit de instructive. O altă 
dovadă a nivelului ridicat al școlii 
medicale romînești sînt numeroasele 
lucrări de specialitate apărute aci, 
dintre care pe unele le-am luat cu 
mine în Suedia. Aparatura medica
lă utilizată în clinicile de speciali
tate din București este excelentă. 
De asemenea, am admirat organiza
rea și orientarea științifică a Insti
tutului de medicină internă din 
București. De altfel, Academia R. P. 
Romîne are numeroase institute pro
prii de specialitate în care un mare 
număr de cercetători fac jlucrări ști
ințifice în paralel cu activitatea lor 
practică.

In încheiere, dr. Nanna Svartz 
și-a exprimat dorința de a se în- 
tîlni din nou cu oamenii de știință 
romîni, (Agerpres)

practice ce se fac la 
medicină internă din 
și la alte institute de

Ultimele pregătiri
Sezonul internațional fotbalistic din 

Primăvara aceasta, este marcat de marea 
întrecere a juniorilor in cadrul celei 
de-a XV-a ediții a Turneului U.E.F.A. or
ganizat de țara noastră.

După cum se știe startul tinerilor fot
baliști a fost fixat pentru 20 aprilie în 
çinci orașe : București, Cluj, Ploiești, 
brașov, Constanța.

întrecerea celor mai talentați fotbaliști 
juniori este așteptată cu interes, deoarece 
prin numărul mare de țări participante, 
Competiția este socotită, pe drept, un a- 
devărat campionat european al „speran
țelor”.

Agențiile de presă 
Bduù zilnic vești 
despre stadiul pregă
tirilor, intrate a- 
cum în faza fi
nală, despre datele 
la care oaspeții sosesc în țara noastră.

Echipa de juniori a U.R.S.S., al cărei 
lot cuprinde 18 jucători, selecționați din 
7 cluburi, va sosi în R.P. Romînă în ju
rul datei de 17 aprilie. Antrenorul echi
pei sovietice, cunoscutul internațional 
Alexei Paramonov, a făcut coresponden
tului sportiv al Agenției TASS urmă
toarea declarație: „Nu aș putea face 
nici un pronostic în ceea ce privește șan
sele echipei U.R.S.S. în turneul U.E.F.A., 
la care participăm pentru prima oară. E- 
chipa noastră este foarte tînără și ca 
vîrstă și ca experiență. Ea cuprinde to
tuși mulți jucători talentați. Juniorii so
vietici au susținut pînă acum doar două 
întîlniri internaționale, în anul 1961 cînd 
au întrecut cu 2—1 selecționata R. S. 
Cehoslovace și au pierdut cu 1—0 în fața 
juniorilor polonezi...”

Federațiile de fotbal din Austria, Ceho- 
sF ;acia și Franța au anunțat că echi- 
p ‘ lor de juniori vor sosi în Romînia 
la date apropiate de începerea turneului. 
Astfel, delegația franceză va sosi în 
București în ziua de 18 aprilie. Făcînd 
parte din grupa C. iucătorii francezi vor 
pleca la Constanta unde alături de R.P. 
Ungară, Spania și Turcia își vor disputa 
întîietafea. Juniorii cehoslovaci vor po
posi direct la Cluj în ziua de 19 aprilie,

înaintea startului

FOTBAL

deCu prilejul împlinirii unui an 
la primul zbor al omului în Cosmos, 
înfăptuit de maiorul sovietic I. Ga
garin, a avut loc ieri, 12 aprilie, la 
Casa de cultură a tineretului din 

din Capitală 
,Noi realizări 

cuceririi

raionul 30 Decembrie 
o conferință cu tema 
ale U.R.S.S. în domeniul 
Cosmosului“.

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice' din Timișoara a avut loc o con
ferință publică consacrată acestui 
măreț eveniment.

Conferințe închinate acestui eve
niment au mai avut loc și în alte 
localități din țară.

CRONICA
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tov. Ion Cozma a fost eliberat din 
funcția de ministru al Agriculturii, 
primind alte însărcinări.

★

Joi, 12 aprilie, a avut loc Sesiunea 
extraordinară a Sfatului popular al 
Capitalei, care a eliberat pe tov. 
Dumitru Diaconescu din funcția de 
președinte al Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al Capitalei.

Tov. Ion Cozma a fost împuterni
cit să îndeplinească funcția de pre
ședinte al Comitetului Executiv 
Sfatului popular al Capitalei.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Situația politică din Argentina con
tinuă să rămînă tulbure în timp ce, 
ca urmare a devalorizării pesos-ului, 
situația economică se înrăutățește 
rapid. Președintele argentinean, 
Guido, a convocat o sesiune extra
ordinară a Parlamentului cu scopul 
de a lua în considerare modificarea 
legii privitoare la succesiunea pre- 
ședințială. Guvernul intenționează să 
propună un amendament la această 
lege, prin care cere prelungirea o- 
bligativității anunțării datei unor 
noi alegeri prezidențiale de la 30 la 
180 de zile. Referindu-se la această 
hotărîre, agenția consideră că pre
ședintele Guido „caută să cîștige 
timp și va cere chiar acordarea de 
puteri depline pentru a putea face 
față crizei politice din țară".

între timp, după cum transmite 
corespondentul din Buenos Aires al 
agenției Associated Press, ca urma- 
re a recentelor măsuri economice 
luate de actualul guvern, printre 
care devalorizarea pesos-ului, „în 
cursul zilei de miercuri s-au înregis
trat mari creșteri de prețuri“.

Referindu-șe la situația economi
că, agenția scrie că, „prin măsurile 
sale fiscale și monetare, guvernul 
președintelui Guido a depășit de 
fapt cu mult programul de austeri
tate atît de nepopular al fostului 
președinte Frondizi și care a fost so
cotit cauza victoriilor zdrobitoare în 
alegeri ale opoziției“.

Confederația generală a muncii din 
Argentina, din care fac parte 3 mi
lioane de membri, a dat publicității 
o declarație în care cheamă pe toți

muncitorii „să fie în stare de alar
mă din cauza amenințării la adresa 
mișcării muncitorești". Potrivit re
latărilor agenției Reuter, declarația 
subliniază că prin măsurile sale re
cente, guvernul a acționat împotri
va muncitorilor și în beneficiul cla
selor privilegiate“.

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la Idiofä 
(provincia Leopoldville) au avut loc 
ciocniri sîngeroase între locuitori și 
soldații mobutiști în cursul cărora au 
fost uciși 50 de oameni. în cercurile, 
ziaristice locale se crede că inciden.-*. 
tele se datoresc tulburărilor popu- 
lației provocate de zvonurile răspîn-< 
dite aici despre moartea lui Gizenga^

La Idiofa, Mutenge și în alte lo-* 
calități au fost trimise de urgență; 
întăriri de soldați mobutiști.

în rîndul populației africane dini 
Leopoldville domnește, de asemenea»- 
îngrijorarea în legătură cu versiunea 
morții lui Gizenga, deși această ver
siune a fost dezmințită de autorități, 
Conducătorii jandarmeriei, în paza 
căreia se află Gizenga, au refuzat« 
mamei lui Gizenga o întrevedere cu 
el. Refuzul a fost motivat prin a— 
ceea că zilele acestea Gizenga a fost 
vizitat de un grup de membri ai 
parlamentului, care l-ar fi găsitp 
chipurile, într-o stare „satisfăcă
toare".
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Noi amănunte în legătură cu ciocnirile 
de la Atena dintre studenți și poliție

ATENA 12 (Agerpres). — La 12 
aprilie au devenit cunoscute noi a- 
mănunte în legătură cu evenimen
tele sîngeroase care s-au petrecut 
la Atena în ziua de 11 aprilie. După 
cum relatează agenția TASS, în 
timp ce studenții se pregăteau să se 
îndrepte spre Ministerul Educației 
Naționale, în urma mitingului care 
s-a ținut în fața clădirii universită
ții, spre a-și prezenta revendicările, 
ei au fost atacați de aproximativ 
1000 de polițiști.

Potrivit datelor presei, 30 de stu- 
denți au fost răniți grav, iar 100 — 
bătuți crunt. Există răniți și în rîn- 
durile polițiștilor.

După cum relatează ziarul „Av- 
ghi", autoritățile încearcă să înece 
în sînge lupta justă a studenților 
greci în apărarea drepturilor lor.

La cererea opoziției, în parla
ment vor începe dezbateri asupra 
represiunilor săvîrșite de poliție îm
potriva studenților.

Președintele partidului Uniunea 
Democrată de Stînga .(E.D.A.), Pas- 
salidis, a declarat la 11 aprilie în

parlament că răspunderea pentru 
„atacul barbar al poliției împotriva 
tineretului studențesc revine gu
vernului“.

Comitetul executiv al Uniunii' 
studenților de la Universitatea din 
Atena a dat publicității o declarație 
de protest împotriva evenimentelor 
sîngeroase din 11 aprilie. El a sub
liniat că la atrocitățile poliției, stu
denții vor răspunde cu o luptă ho- ’ 
tărîtă și a anunțat că în ziua de 13.. 
aprilie, la Atena, va fi organizat un 
miting de protest al tuturor studen
ților.

Muncitorul negru 
Wiîiam Clark a hotărît 
să renunțe la cetățenia 

americană """
•4.1
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Gospodărirea și înfrumusețară orașului 
deputațilorin discuția

SIBIU (coresp. „Scînteii"). — în 
cadrul celei de-a 6-a sesiuni a Sfa
tului popular orășenesc Sibiu depu
tății au dezbătut probleme privind 
înfrumusețarea și gospodărirea ora
șului. Din discuțiile purtate s-a des
prins faptul că în 1961 și în prime
le luni ale anului acesta, cetățenii 
din localitate — mobilizați de depu
tați — comitetele de circumscripții 
și comitetele de femei au prestat 
zeci de mii de ore muncă patriotică 
la pavarea străzilor, amenajarea de 
parcuri și zone verzi, la plantații de 
pomi. Cu sprijinul maselor de ce
tățeni, Sfatul popular orășenesc Sibiu

a modernizat și reparat în această 
perioadă numeroase străzi.

Unii deputați au arătat însă că 
parcurile șl zonele verzi, unde s-au 
plantat zeci de mii de arbori și tran
dafiri, nu sînt întreținute cum tre
buie de către întreprinderea comu
nală Sibiu.

în acest an, cu concursul deputa- 
ților și cetățenilor din circumscrip
ții se vor realiza noi lucrări. Se vor 
repara și pava alte 55 de străzi, se 
vor curăți parcurile și zonele verzi, 
plantîndu-se 8.000 de pomi și arbuști 
ornamentali, se va amenaja parcul 
etnografic al Sibiului și altele.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Muncitorul negru Wiliam Clark 
din Newark (statul New Jersey) 
a comunicat reprezentanților 
presei că el și soția sa renunță 
la cetățenia americană și inten
ționează să plece în Uniunea So
vietică. Fiica lui Clark, Huldah, 
învață de anul trecut în Uniu
nea Sovietică.

Clark a trimis președintelui 
Kennedy o scrisoare în care îi 
comunică hotărîrea sa și îl roagă 
să-și exercite influența asupra 
autorităților din statul New Jer
sey care refuză să-i acorde do
cumentele necesare pentru obți
nerea pașaportului.

Clark a declarat că a hotărît 
să părăsească Statele Unite din 
cauza discriminării rasiale. El a 
spus că în ultimele luni patronul 
la care lucrează, proprietarul ca
sei în care locuiește și F.B.I. nu-i 
dau pace „din cauză că Huldah 
învață la o școală sovietică”

Wiliam 
este ferm 
lia sa vor 
Sovietică.
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In Guatemala, din 
ordinul dictatorului 
Ydigoras Fuentes tot 
mai mulți patriot! 
stnt aruncați în în
chisori. Fotografia a- 
lăturată înfățișează 
un grup de cetățeni 
întemnițați într-o în
chisoare din Guate- 
mala-City pentru că 
au protestat împotri
va acțiunilor arbi
trare ale trustului 
„United Fruit”. Te
roarea instaurată de 
regimul samavolnic 
al Iui Fuentes nu 
poate însă reduce Ia 
tăcere glasul po
porului guatemalez 
care luptă eroic pen
tru libertatea pa
triei sale, pentru a- 
iungarea zbirilor a- 
flați în slujba mono
polurilor străine.

IM■ : '-ț
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Clark a declarat că 
convins că el și fami- 
fi fericiți în Uniunea

iar austriecii, care fac deplasarea cu tre
nul, vor ajunge în ziua de 18 aprilie la 
Brașov unde, împreună cu echipele R.P. 
Polone, Italiei, formează seria D. a turneu
lui. Echipele Angliei și Olandei și-au 
manifestat, prin federațiile de specialita
te, dorința ca în cazul cînd nu se vor 
califica pentru semifinale să susțină .cî
teva meciuri amicale cu echipe din R. P. 
Romînă.

înaintea marii competiții spectatorii 
bucureșteni vor avea prilejul să asiste 
sîmbătă după-amiază pe stadionul Repu- 

la întilnirea amicală 
internațională R. P. 
Romînă —Turcia. Me
ciul contează ca o 
verificare a potenția
lului celor două echi
pe și constituie un 

bun prilej pentru antrenori, de a verifica 
forma jucătorilor, cu o săptămînă înain
tea deschiderii Turneului U.E.F.A.

Și acum cîteva cuvinte despre echipele 
Belgiei, Portugaliei și R.F.G., viitorii ad
versari ai Juniorilor noștri din cadrul gru
pei A.

Portughezii sînt cîștigătorii turneului 
de anul trecut. Echipa pe care o ali
niază este formată, în acest an, din ju
niori selecționați de la cunoscutele clu
buri : Benfica, Sporting Club Portugal, Be- 
lenenses.

Cu echipa 
tîlnesc anul 
Anul trecut,
egal și numai datorită golaverajului fot
baliștii din R.F.G. au cîștigat seria, ca- 
lificîndu-se în semifinale. Lotul care face 
deplasarea la București mai cuprinde 
doar șapte juniori care au participat anul 
trecut la turneul U.E.F.A.

Belgienii vor intîlni echipa noastră 
pentru a cincea oară. Pină în prezent sco
rul întîlnirilor ne este favorabil : 3 vic
torii și un joc egal. Belgienii întîlnesc 
echipa R.P. Romîne la 20 aprilie, în pri
ma zi a deschiderii festive a acestei com
petiții mult așteptate de iubitorii fotba
lului din tara noastră.

blicii din Capitală

Turneul U.E.F.A

R.F.G., juniorii noștri se în- 
acesta pentru a doua oară, 
rezultatul întîlnirii a fost

C. M.

în cîteva rîndurl

COEZUMA FORJELOR REVOLUȚIEI MME
După cum s-a mai scris, 

Fidel Castro, prim-secretar al con
ducerii naționale a Uniunii Organi
zațiilor Revoluționare Integrate 
(O.R.I.), primul ministru al Republi
cii Cuba, a rostit la 26 martie o am
plă cuvîntare radiotelevizată, în care 
a ridicat problemele principiale ale 
dezvoltării în continuare a revolu
ției cubane și a construirii partidu
lui marxist-leninist. în cuvîntarea sa, 
■tovarășul Castro i-a îndemnat 
membrii Organizațiilor 
nare Integrate, întregul 
ban să întărească cu și 
perseverență unitatea și 
rîndurilor lor în numele
revoluției șl apărării cuceririlor ei.

Cuba — primul teritoriu liber din 
America — dă tuturor țărilor din 
America Latină un exemplu remar
cabil de ce succese poate obține un 
popor care a pus capăt dominației 
și samavolniciilor imperialismului 
american, un popor care a devenit 
stăpinul țării și soartei sale.

Revoluționarii cubani își
seama limpede că unul din cei mai 
importanți factori ai forței și invin
cibilității cauzei lor, ai succeselor 
în construcția vieții noi și în apă
rarea cuceririlor lor este unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor, a 
tuturor forțelor sale revoluționare. 
Unitatea

pe 
Revoluțio- 

popor cu- 
mai multă 
coeziunea 
dezvoltării

dau

factorul decisiv care a 
asigurat poporului 

regimului
cuban victoria 
sîngeros al lui 
bandelor oon- 

mercenari ai a-

Uffi-S.S. (Selecționata secundă] — 

Luxemburg 3-1
Selecționata secundă de fotbal a 

U.R.S.S. a susținut miercuri în nocturnă 
o nouă întflnire primind replica reprezen
tativei Luxemburgului. Jocul s-a încheiat 
cu scorul de 3—1 (3—1) în favoarea echi
pei sovietice.

Polonia—Franța 3-1
Echipa de fotbal a R. P. Polone a ob

ținut la Paris victoria cu scorul de 3—1 
(2—1) în fața reprezentativei Franței care 
a avut in formație o serie de interna
ționali renumiți în frunte cu Kopa, Ber
nard, Ferrier, Theo.

Joi dimineața, echipa feminină de vo
lei Dinamo-București a plecat în Franța 
pentru a participa la turneul celei de-a 
doua grupe semifinale a „Cupei campio
nilor europeni". Turneul se va desfășura 
în orașul Tourcoing între 14 șl 16 aprilie.*

Echipa sovietică de fotbal Kairat Alma 
Ata și-a început turneul în țara noas
tră întîlnind joi la Bacău echipa locală 
Dinamo. Dinamoviștii au 
gători cu scorul de 3—1 
prilie Kairat va juca cu

*
Federația de ciclism a 

lit echipa care va participa la ediția ju
biliară a „Cursei Păcii" Berlin-Praga-Var- 
șovia. Echipa cuprinde trei amatori 
(Bracke, Dierken, Jongennainsi) și trei 
independenți (Hellemans, Noppe și De- 
breucker).

terminat tnvin- 
(0—0). La 15 a- 
Dinamo Galați.

Belgiei a stabi-

asupra
Batista și asupra 
trarevoluționare de 
mericanilor, este deosebit de nece
sară poporului cuban în momentul 
de față. Năzuința spre unitatea tu
turor forțelor revoluționare și-a gă
sit o expresie clară în mișcarea 
pentru crearea unui partid marxist- 
leninist unit, care să-i grupeze pe 
fiii cei mai înaintați al clasei mun
citoare, ai țărănimii muncitoare, ai 
intelectualității progresiste — toate 
forțele creatoare ale poporului.

Partidul marxist-leninist unit se 
creează din trei forțe politice. Aces
tea sînt : „Mișcarea din 26 iulie", 
condusă de Fidel Castro, ai cărei 
luptători eroici au ridicat, în con
diții din cele mai grele, steagul li
bertății în munții Sierra-Maestra ; 
Partidul Socialist Popular, partidul 
comuniștilor cubani care a sacrifi
cat pe altarul victoriei mulți dintre 
cei mai buni fii ai săi ; „Directora
tul revoluționar de la 13 martie" — 
mișcarea studenților patrioți. Lupta

comună a tuturor forțelor revoluției lor comuniste 
sub conducerea eroului național al 
poporului cuban, Fidel Castro, a fast 
încununată de o victorie glorioasă
— stindardul libertății și indepen
denței s-a înălțat deasupra Hava
nei, deasupra întregii Cube.

Construirea unui partid marxist- 
leninist unit, într-o țară în care re
voluția a învins cu numai trei ani 
în urmă nu este o chestiune simplă, 
ușoară. Revoluționarii cubani consi
deră că sarcina lor nu este de a uni 
mecanic aceste trei forțe, ci de a 
crea un partid marxist-leninist mo
nolit, unit din punct de vedere teo
retic și organizatoric.

Crearea Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate constituie un pas im
portant pe calea spre un partid unit, 
bazat pe principiile marxist-lenî- 
niste și totodată o etapă nouă în 
dezvoltarea revoluției cubane.

Tocmai aceste principii au fost 
puse la baza activității Organizații
lor Revoluționare Integrate. Ele 
trec ca un fir roșu prin cuvîntările 
și acțiunile conducătorilor O.R.I. — 
ale tovarășului Fidel Castro și ale 
tovarășilor săi de luptă din munții 
Sierra-Maestra, ale luptătorilor activi 
din Partidul Socialist Popular, ale 
tuturor celor care au luptat pentru 
crearea mișcării ilegale revoluțio
nare în orașe și sate, pentru unirea 
forțelor patriotice, anti-imperialisie 
șl antifeudale într-un front unit de 
luptă împotriva dictaturii proameri- 
cane a lui Batista.

Această unitate s-a întărit în anii 
următori ai revoluției. Ea s-a călit 
în cursul înfăptuirii reformei agrare, 
naționalizării proprietății imperia
liste, a revoluției culturale și a ce
lorlalte măsuri care au pregătit con
dițiile trecerii treptate a Cubei la 
etapa transformărilor socialiste.

în legătură cu înfăptuirea sarci
nilor economice legate de dezvol
tarea țârii „cea mai mare atenție
— se spune în articol — se a- 
cordă coeziunii reale a tuturor for
țelor revoluționare, întăririi legătu
rilor cu masele, întăririi conducerii 
coleciive, introducerii normelor le
niniste ale vieții de partid.

Conducerea O.R.I. a supus unei 
aspre critici principiale o maladie 
intolerabilă în rîndurîle marxist-le
niniste cum este dogmatismul șl sec
tarismul în teorie și în practică”.

în Declarația Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților partide-

și muncitorești s-a 
arătat că dogmatismul și sectaris
mul „răpesc partidelor revoluționare 
capacitatea de a dezvolta marxism- 
leninismul pe baza analizei științi
fice și de a-1 aplica în mod creator 
potrivit condițiilor concrete, izolează 
pe comuniști de păturile largi ale 
oamenilor muncii, îi condamnă la 
așteptare pasivă sau la acțiuni 
stîngiste, aventuriste în lupta revo
luționară, nu îngăduie să se apre
cieze la timp și în mod just situația 
care se schimbă și experiența nouă, 
nu îngăduie să se folosească toate 
posibilitățile în interesul victoriei 
clasei muncitoare și a tuturor for
țelor democratice, în lupta împotriva 
imperialismului, reac|iunii și perico
lului de război și, în felul acesta, 
împiedică popoarele să repurteze 
victoria în lupta lor dreaptă".

Măsurile întreprinse în ultimul 
timp de conducerea O.R.I. sînt în 
concordanță deplină cu spiritul și 
litera acestui document remarcabil 
al mișcării comuniste mondiale.

După cum a arătat tovarășul Fi
del Castro în cuvîntările sale, una 
din manifestările în practică ale 
sectarismului în condițiile construc
ției în Cuba a partidului marxist- 
leninist unit, a fost atitudinea ne- 
justă, disprețuitoare față de cadrele 
tinere ale revoluției, neîncrederea 
în forțele lor. Revoluția cubană 
merge impetuos înainte. în cursul 
desfășurării ei se formează și se 
maturizează noi cadre, devotate so
cialismului, gata să-și consacre 
toate forțele cauzei dezvoltării re
voluției.

Dar aceste schimbări nu le-au 
văzut toți și nu au tras din ele 
concluzii juste. Virusul sectarismu
lui, a spus F. Castro, a dus la gre
șeli grave în cursul creării apara
tului și îndeosebi a celulelor de 
bază ale Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate. Vina principală pen
tru nașterea acestei probleme re
vine lui Anibal Escalante, care în
deplinea funcția de secretar pentru 
problemele organizatorice al Orga
nizațiilor Revoluționare Integrate. 
„Acest lucru ne mîhnește — a spus 
F. Castro. Timp de mulți ani Anibal 
Escalante a fost un adevărat comu
nist cinstit care a trecut prin 
grele încercări. Dar comunistul Ani
bal Escalante a comis abateri gra
ve... Noi am ajuns la concluzia, la 
convingerea, că tovarășul Anibal

Escalante, abuzind de încrederea 
ce i se acorda, ca secretar pentru 
problemele organizatorice a pro
movat o politică nemarxistă, o po
litică contradictorie principiilor le
niniste de organizare a partidului 
clasei muncitoare și a încercat să 
creeze un aparat care să servească 
ca instrument pentru atingerea sco
purilor lui personale".

A. Escalante a fost criticat just, 
cu asprime, pentru metodele greșite 
de formare a celulelor de partid, 
pentru orientarea lor greșită în con
ducerea aparatului administrativ, 
ceea ce ducea O.R.I. la ruperea de 
masele revoluționare.

în scopul remedierii greșelilor co
mise, conducerea O.R.I. a adoptat 
în unanimitate hotărîrea ca A. Es
calante să fie scos din Conducerea 
națională și componența Conducerii 
naționale a O.R.I. să fie lărgită la 
25 de oameni, ca în toate domeniile 
importante ale muncii de partid să 
fie create organe colective — co
misii care să poată 
calificat problemele 
partid și de stat.

In hotărîrile O.R.I. 
că partidul unificat 
creat pe principiile marxist-leniniste 
ale centralismului democratic, că el 
trebuie să atragă tot ce are mai 
bun clasa muncitoare, poporul, 
să-și bazeze activitatea pe princi
piul îmbinării cadrelor tinere șl 
vechi, să lupte cu hotărîre împo
triva dogmatismului și sectarismului.

Hotărîrile Conducerii naționale a 
O.R.I. sînt pătrunse de încredere în 
forțele partidului, în forțele revolu
ției. După cum a subliniat F. Cas
tro, revoluția din Cuba „s-a sta
tornicit în mod absolut ca marxist- 
leninistă și în cadrul marxism-leni- 
nismului noi dezvăluim autocritic 
greșelile noastre. Să nu-și facă ni
meni iluzii 1 Nu vom da nici un pas 
înapoi, ci vom merge numai înain
te 1 Noi trebuie să devenim partidul 
de avangardă al clasei muncitoare, 
avangarda marxist-leninistă a pro
letariatului".

Necesitatea justei îmbinări a ca
drelor revoluționare tinere și vechi 
în Conducerea națională și în or
ganizațiile provinciale, municipale 
și de bază este dictată de viață, 
este un principiu marxist-leninist.

în felul acesta măsurile înfăptuite 
în prezent de Conducerea națională 
a Organizațiilor Revoluționare Inte
grate sînt dictate de însuși mersul 
vieții. De aceea ele vor avea o 
importanță deosebită pentru înain
tarea cu succes a revoluției cubane.

Marxist-leniniștli dezvăluie au au-

rezolva mai 
activității de

se subliniază 
trebuie să fie

raj greșelile nu pentru a procura o 
bucurie imperialiștilor, ci pentru a 
înfăptui cu și mai mult succes țelu
rile lor. Critica principială a greșe
lilor sectare înfăptuită de Conduce
rea națională a O.R.I. confirmă forța„„o, 
revoluției cubane; ea va contribui 
la desăvîrșirea cu succes a creării 
în Cuba a partidului unic marxist-,, 
leninist în rîndul căruia va exista 
unitatea indestructibilă a voinței șl'"’“ 
acțiunilor tuturor revoluționarilor 
cubani — „tineri” și „bătrîni", par
tizanilor și ilegaliștilor, foștilor mem
bri ai „Mișcării de la 26 iulie", a 
Partidului Socialist Popular și „Di
rectoratului revoluționar de la 13 
martie".

Unitatea voinței și acțiunilor eroi
cului popor cuban strîns unit în ju
rul guvernului revoluționar, al Orga
nizațiilor Revoluționare Integrate, al 
Conducerii lor naționale și al tova
rășului Fidel Castro, prim secretar 
al Conducerii naționale a O.R.I., 
conducătorul recunoscut al revolu
ției cubane. este o chezășie că orice 
încercări de agresiune din partea 
imperialiștilor S.U.A. și a mercena
rilor lor, se vor tormina cu un eșec 
și mai rușinos decît la Playa Giron.

Cauza poporului cuban este ö ' 
cauză măreață și dreaptă Cuba 
nu este singură. Ea are mulți prie- 
toni credincioși în America Latină 
și departe de hotarele ei. In pri
mele rînduri ale acestor prieten; se 
află puternica Uniune Sovietică. 
Oamenilor sovieticii care au adus ; 
jertfe incalculabile în lupta împo
triva imperialismului, le este apro
piată și scumpă cauza revoluțio
nară a poporului cuban. Inimile oa
menilor sovietici sînt alături de eroii 
Cubei. Republica Cuba, așa cum a 
declarat clar șeful guvernului sovie
tic, N. S. Hrușciov, poate conta în- ' 
totdeauna pe ajutorul și sprijinul 
poporului sovietic. în declarația gu- 
vernului sovietic din 19 februarie ' 
1962 se spune clar că „cunoscutele 
avertismente ale guvernului sovietic 
la adresa dușmanilor Cubei popa- ■ 
lare rămîn și astăzi în vigoare”.

întreaga omenire piogresistă, ad- 
mirînd curajul eroicului popo» Cu
ban care a început să construiască-■■’U* 
bazele socialismului, sub conduce- ' ’ 
rea Organizațiilor Revoluționare In
tegrate, sprijină lupta justă a po
porului Cubei pentru dreptul de a-și 
rezolva el însuși problemele vieții 
interne și politicii externe a țării.

(Text prescurtat)
(Din ziarul „PRAVDA" Nr. 101 

(15957) din 11 aprilie 1962),

(V.‘.
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de la Geneva

Ședinta festivă la Palatul Congreselor din Kremlin
nu-
as- 
în

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS : La 12 aprilie, în Uniunea 
Sovietică a fost sărbătorită pentru 
prima dată Ziua cosmonauticii.

In Palatul Congreselor din Krem
lin a avut loc o ședință festivă. 
Au luat parte conducători ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și ai guvernului sovietic în frunte 
cu Nikita Hrușciov, eroii cosmonauți 
Iuri Gagarin și Gherman Titov. 
Printre cei 6.000 de oaspeți se aflau 
eminenți oameni de știință și proiec- 
tanți sovietici.

Adunarea a fost deschisă de Ni
kolai Dîgai, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova.

In cuvîntarea sa Mstislav Keldîș, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a declarat că viitoarele 
zboruri cosmice vor deschide ome
nirii multe perspective. Pe bordul 
navelor satelit vor fi instalate la
boratoare științifice. De pe bordul 
navelor cosmice vor putea fi

in pragul unor noi starturi cosmico
obser-

vate cu ajutorul telescoapelor 
meroase fenomene din Univers, 
cunse de atmosferă. „Ne aflăm 
pragul unei noi epoci, în care pute
rea omului se extinde nu numai a- 
supra Pămîntului, ci și asupra în
tregului spațiu cosmic”.

Academicianul Keldîș și-a expri
mat speranța că în viitor navele sa
telit vor deveni mijlocul cel mai 
rapid de comunicație. „în mai puțin 
de o oră, omul va putea ajunge în 
orice loc al globului pămîntesc”. 
Omul de știință sovietic a subliniat 
că succesele uriașe ale tehnicii ra
chetelor, puse în slujba cercetării 
spațiului cosmic, în scopuri pașnice, 
vor da un nou impuls dezvoltării 
științei și culturii.

Referindu-se la propunerea lui 
Nikita Hrușciov cu privire la cola
borarea 
sovietici 
spațiului 
declarat

dintre oamenii de știință 
și americani în explorarea 
cosmic, Mstislav Keldîș a 
că „unirea uriașelor efor-

turi ale întregii omeniri, colabora
rea strînsă între oamenii de știință 
din toate țările ar contribui în mo
dul cel mai bun la rezolvarea uria
șei sarcini de explorare a spațiului 
cosmic. Perspectivele acestei colabo
rări sînt uriașe și pentru îmbunătă
țirea vieții pe pămînt”.

în numele milioanelor de oameni 
ai muncii din Moscova, cosmonauții, 
oamenii de știință și inginerii — 
creatori ai navelor cosmice — au 
fost felicitați de Alexei Viktorov, 
muncitor de la Uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova.

în explorarea Cosmosului, ca și 
în alte domenii ale științei, Uniunea 
Sovietică a întrecut țările capitaliste, 
iar noi vom face totul pentru a în
mulți aceste realizări, a declarat 
Serghci Vernov. membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Au rostit apoi cuvîntări eroii cos- 
monauți Iuri Gagarin și Gherman 
Titov.

uitate....Clipele acelea nu pot fi 
La 12 aprilie 1961, o gigantică ra
chetă de 20 de milioane cai putere a 
lansat în spațiul cosmic, pentru pri
ma oară în istorie, un om, un om 
sovietic, comunistul Turi Gagarin. în 
acea zi în toate limbile de pe Pă
mînt cuvintele cele mai des rostite 
erau : „Cosmos" — „U.R.S.S.“—„Ga
garin“. Mă aflam în dimineața 
de 12 aprilie 1961 la radio Moscova. 
Spre cabina de emisiune se îndrep
ta foarte emoționat Iuri Levitan, 
vestitul crainic care anunță marile 
evenimente. Peste un minut, vo
cea i-a răsunat în eter. în acel 
moment omenirea a tăcut pen
tru a-l asculta. S-a lăsat aceeași 
tăcere solemnă care plutea cu pu
țin înainte în Siberia de vest, la 
cosmodromul Baikonur, cînd con
structorul principal a dat comanda 
de lansare a navei „Vostok I“.

'Azi la Moscova a fost o zi tot atît 
de însorită ca și acel neuitat 12 
aprilie 1961. A trecut un an de la 
zborul triumfal al lui Iuri Gagarin. 
Țara Sovietelor a sărbătorit pen
tru prima oară Ziua cosmonau
ticii, cinstindu-i pe savanții, ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii care 
au creat minunatele nave cosmice 
sovietice „Vostok I" și „Vostok II“, 
pe glorioșii piloți cosmonauți, maiorii 
Iuri Gagarin și Gherman Titov.

Pe chipurile oamenilor citești 
bucuria ; în Piața Roșie s-au adunat 
mii de oameni. Tinerii purtau pan
carte pe care stătea scris : „Vostok 
III". Oamenii sovietici știu că și a- 
ceasta se va îndeplini.

Ora 17. In Palatul Congreselor din 
Kremlin are loc ședința festivă în
chinată primei aniversări a zborului 
unui om în Cosmos. Priveam sala 
din loja ziariștilor. Printre cei 6000 
de oaspeți sînt mulți pe pieptul că
rora strălucesc steluța de aur de 
Erou al Muncii Socialiste și medaliile 
de laureat al Premiului Lenin. Se 
află aici și cei care au proiectat și 
construit navele cosmice, și cei care 
se pregătesc pentru viitoarele zbo
ruri, tovarăși de muncă și învăță
tură ai lui Iuri Gagarin și Gherman 
Titov, cosmonauți gata oricînd să în
deplinească orice sarcină dată de 
Partidul Comunist și guvernul so
vietic.

Cu îndelungi aplauze este întâm
pinată apariția în prezidiul adunării 
festive a conducătorilor Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și ai 
guvernului sovietic în frunte cu to
varășul N. S. Hrușciov și a eroilor 
cosmonauți Iuri Gagarin și Gherman 
Titov.

După cuvîntul rostit de președin
tele Academiei de științe a U.R.S.S., 
de șeful unei brigăzi a muncii co
muniste de la Uzina de 
nr. 1 din Moscova, 
iată-l la tribună pe
garin, pe cel care „a tras prima 
brazdă” în Cosmos. în sala uriașă 
se aud ovațiile furtunoase ale asis
tenței care se ridică în picioare.

„Cosmonautica se întărește zi de zi, 
pornește pe drumul dezvoltării largi 
— a spus cosmonautul nr. 1. Sin
tern în pragul unor noi starturi cos
mice. Dorim să înfăptuim noi zbo
ruri în Cosmos și să zburăm nu 
de unul singur, ci să conducem 
nave cosmice, avînd la bord pasa
geri. Ne așteaptă zborurile spre 
Lună, Marte și alte planete”. Cei 
prezenți aplaudă și ovaționează. Lor 
li se alătură milioanele de tele
spectatori care urmăresc în fața a- 
paratelor festivitatea de la Kremlin. 
„Explorarea spațiilor Universului de

în picioare, 
ovații furtu- 
că Ziua cos- 
sărbătoare a

Demonstrația a femailor 
in fața Casei Albe

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, la 11 aprilie, ca ur
mare a refuzului președintelui Ken
nedy de a primi o delegație de fe
mei americane care s-au înapoiat 
de la Geneva, unde și-au exprimat 
protestul împotriva intențiilor S.U.A. 
de a relua experiențele nucleare în 
atmosferă, membrele delegației au 
instalat pichete în fața Casei Albe. 
Potrivit agenției, la această demon
strație, inițiată de organizația „Fe
mei, luptați pentru pace", iau parte 
numeroase reprezentante ale opiniei 
publice din diferite orașe ale S.U.A , 
printre care președinta organizației, 
doamna Dagmar Wilson, și soția cu
noscutului industriaș Cyrus Eaton. 
Demonstrantele purtau pancarte pe 
care era scris : „Pacea este singurul 
nostru adăposi" și „Reprezentanții a 
17 state ne-au primit la Genova — 
vrem să-l informăm despre aceasta 
pe președintele nostru".

Intr-o declarație făcută corespon
denților de presă, doamna Dagmar 
Wilson a arătat că demonstrația din 
fața Casei Albe a fost organizată în 
scopul de a fGce un apel personal 
pe lingă președintele Kennedy pen
tru a. anula proiectatele experiențe 
nucleare ale S.U.A. Ea a declarat, 
de asemenea, că.în aceeași zi de
monstrații asemănătoare au avut loc 
în orașele New York, Philadelphia 
și Baltimore.

GENEVA' 12. — De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea :

La cea de-a 19-a ședință plenară 
din 12 aprilie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care a fost 
prezidată de delegatul Canadei, s-a 
discutat din nou problema încetă
rii experiențelor cu arma nucleară.

Izolarea reprezentanților S.U.A. 
care, în contradicție cu interesele 
legitime ale întregii omeniri, se opun 
oricărei acțiuni menite să oprească 
extinderea cursei înarmărilor ato
mice, pe baza a noi experiențe, s-a 
făcut puternic simțită în cursul șe
dinței.

Delegații Etiopiei, Indiei, Suediei, 
Birmaniei, Mexicului, R.A.U., Nige
riei și Braziliei au chemat insistent 
membrii subcomitetului să găsească 
neîntîrziat căile pentru un acord.

în această ordine de idei, repre
zentanții țărilor neutre au cerut în 
mod hotărît să nu se admită expe
riențele cu arma nucleară atîta timp 
cît se desfășoară lucrările I Comite
tului. Guvernul Indiei m-a însărci
nat, a declarat reprezentantul in
dian, să mă adresez din nou cu che
marea de a nu se relua experiențele 
cu arma nucleară atîta timp cît au 
loc tratativele la Geneva. Scopul 
pentru care ne-am întrunit, a spus 
el în continuare, nu este nicidecum 
perfecționarea continuă a armei de 
distrugere în masă. Orice parte, în- 
cepînd experiențele, își va asuma 
o grea răspundere.

Delegatul Canadei a încercat să 
calmeze într-un fel, neliniștea legi
timă în legătură cu viitoarele expe
riențe cu arma nucleară anunțate 
de anglo-americani. El a afirmat că 
efectuarea unor astfel de experiențe 
nu lichidează definitiv posibilitatea 
unui acord cu privire la dezarma
rea generală și totală, deși, fără în
doială, va îngreuna realizarea lui. 
Delegatul canadian a recunoscut tot
odată necesitatea imperioasă de a se 
încheia un acord cu privire la înce-

tarea 
cleară.

Luînd cuvîntul, V. A. Zorin, re
prezentantul U.R.S.S., a subliniat :

Situația care s-a creat în prezent 
în legătură cu problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară este 
extrem de alarmantă și amenință
toare în urma declarației făcute de 
guvernele Statelor Unite și Marii 
Britanii. Această declarație denotă 
că guvernele Statelor Unite și An
gliei sfidează întreaga lume, confir- 
mînd o dată mai mult cursul poli
ticii lor externe care nu poate duce 
la altceva, decît la un nou val al 
cursei înarmărilor nucleare și la în
cordarea întregii situații internațio
nale. Din declarația menționată re
zultă, a spus în continuare V. A. Zo
rin, că S.U.A. și Anglia au hotărît, 
după cît se pare, să efectueze, în 
cadrul realizării planurilor cercu
rilor militare din Statele Unite, o 
nouă serie de experiențe cu arma 
nucleară în atmosferă. Ele încearcă 
să se pună la adăpostul unor consi
derente de ordin tehnic, neînteme
iate în zilele noastre, cu privire la 
necesitatea unui control internațio
nal asupra respectării acordului cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Pentru a spulbera 
definitiv speranțele celor care cer 
încetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, în perioada în care 
au loc tratativele în această pro
blemă, Statele Unite și Anglia au 
prezentat un ultimatum.

Insistînd asupra pretențiilor 
inacceptabile pentru Uniunea 
vietică, Statele Unite și Anglia 
preocupate, după cum se vede, 
de năzuința de a realiza un acord, 
ci doar de a găsi un pretext pentru 
torpilarea lui și pentru justificarea 
experiențelor lor.

Reprezentantul sovietic a sprijinit 
părerea exprimată de reprezentan
tul Indiei și aprobată, de fapt, de 
toți vorbitorii de a nu se relua nici 
un fel de experiențe, atîta timp cît

experiențelor cu arma nu-

cu 
va 
la

Corespondență telefonică 
din Moscova

către știința și tehnica sovietică, de 
către oamenii sovietici se desfășoa
ră cu viteza cosmică !”.

Primul cosmonaut a spus că Con
gresul al XXII-lea al Partidului Co
munist, la care a participat ca dele
gat, a fost cel mai important eveni
ment al anului trecut. Iuri Gagarin 
a amintit că programul partidului 
a trasat sarcini importante și cos
monauților. El a remarcat, de ase
menea, că succesele Uniunii Sovie
tice în cercetarea Cosmosului sînt 
în slujba întregii omeniri. Tocmai 
de aceea guvernul sovietic propune 
unirea eforturilor tuturor țărilor în 
cercetarea Cosmosului.

Amintind despre numeroasele sale 
călătorii prin țările Europei, Asiei, 
Africii și America, Iuri Gagarin a 
declarat: „Toate acele primiri entu
ziaste pe care le-au organizat oame
nii de rînd și persoanele oficiale, 
toate decorațiile și numeroasele fe
licitări pe care
toate acestea s-a manifestat 
nant recunoașterea mărețelor 
zări ale orînduirli socialiste, 
rioaselor victorii obținute de
și tehnica sovietică, de întregul 
nostru popor. Pămîntul patriei 
noastre sovietice este denumit țăr
mul Universului“.

In numele cosmonauților, Iuri Ga
garin a mulțumit din inimă oame
nilor de știință, inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor sovietici*

le-am primit, în 
preg- 
reali- 

a glo- 
știința

care, „prin munca lor perseverentă 
și plină de abnegație, au pregătit 
omenirii calea spre adîncurile Uni
versului“.

Urcă la tribună Gherman Titov, 
cosmonautul nr. 2. Participanții la 
ședință, ridieîndu-se 
l-au întâmpinat cu 
noase. Titov a spus 
monauticii este „o
muncii și victoriei omului asupra 
forțelor naturii". El a amintit cu
vintele spuse de Konstantin Țiol- 
kovski, părintele cosmonauticii ru
sești, care era convins că visurile 
temerare cu privire la cucerirea 
Cosmosului vor deveni realitate.

Uniunea Sovietică este aceea care 
a lansat primul sputnik, primul lu
nik, a construit primul spărgător de 
gheață atomic, ea a fost prima care 
a trimis un om în Cosmos.

N. S. Hrușciov, intervenind, 
adăugat că popoarele Uniunii 
vietice sînt primele care construiesc 
comunismul.

în această minunată zi, prima Zi 
a cosmonauticii, a declarat Gher
man Titov, doresc să exprim din 
toată inima încă și încă o dată, în 
numele tuturor piloților cosmonauți, 
mulțumiri fierbinți, ca unui părinte, 
lui Nikita Sergheevici Hrușciov pen
tru grija zilnică pe care o acordă 
dezvoltării cosmonauticii sovietice.

...Cu 367 zile în urmă, la 10 apri
lie, la Leningrad se lucra la filmul 
științifico-fantastic „Ei au fost pri
mii", consacrat viitoarelor călătorii 
ale omului spre alte planete. După 
două zile de la începerea filmării, 
au început să intervină schimbări 
esențiale în scenarii, în costumul 
eroului principal și chiar în prezen
tarea caracterelor. Ieri acest film a 
apărut pe ecranele Moscovei; cu 
deosebirea că, din științifico-fantastic, 
s-a transformat într-un film consa
crat istoriei cuceririi Cosmosului, 
minunatului act eroic al primului 
cosmonaut sovietic.

Era călătoriilor cosmice a început. 
Vor trece anii, omul va desțeleni 
tot mai mult drumurile spre alte 
planete și lumi, dar oricît de de
parte va ajunge el, omenirea nu va 
uita data de 12 aprilie 1961.

AL. STARK

rulmenți 
și alții, 
Iuri Ga-

MOSCOVA 12 (Agerpres). —TASS. 
Colonelul Evgheni Petrov, unul din 
conducătorii grupului de cosmo- 
nauți sovietici, a acordat un inter
viu unui corespondent al agenției 
TASS.

Cosmonauții învață intens, a spus 
el. Programul lor cuprinde expe
riențe medico-biologice, studii teo
retice, zboruri și sărituri cu para
șuta, însușirea unor deprinderi spe
ciale (cunoașterea aparatajului din

lor 
So- 
sînt 
nu

l
Demonstrație de protest Ia Lille împotriva atentatelor săvîrșite de bandele O.A.S.

se desfășoară tratativele de la Gé« 
neva.

Consider necesar — a spus repre
zentantul sovietic — ca în Comitet 
să fie ascultat răspunsul Statelor 
Unite și al Marii Britanii la 
barea ridicată de viața însăși t , mt 
ele de acord să nu reia experiențele 
cu arma nucleară atîta timp cît se 
desfășoară tratativele în cadrul Co
mitetului nostru ? Guvernul sovietic 
este de acord cu aceasta.

Reprezentantul S.U.A., A. Dean, 
care a luat apoi cuvîntul, nu a ris
cat să răspundă negativ la întreba
rea pusă de V. A. Zorin. El s-a li
mitat doar la declarația că va pre
zenta spre examinare guvernului 
S.U.A. chemarea Indiei.

Colegul său englez însă, lăsînd la 
o parte orice diplomație, a declarat 
de-a dreptul că nu consideră posi
bilă renunțarea de către Anglia și 
S.U.A. la efectuarea experiențelor 
arma nucleară, atît timp cît nu 
fi încheiat un acord cu privire
controlul și inspecția internațională. 
Reprezentantul Angliei a declarat 
din nou, într-o formă ultimativă, că 
baza pentru examinarea tuturi, 
problemelor trebuie să fie faimosul 
control internațional.

Expresia unui diplomat că „S.U.A. 
și Anglia tratează la Geneva cu 
bomba pe masă” a fost confirmată 
de poziția delegaților puterilor oc
cidentale, care au căutat să deter
mine Comitetul să-și desfășoare lu
crările sub amenințarea ultimatu
mului și chiar sub acompaniamen
tul exploziilor nucleare. Această po
ziție a fost supusă în cadrul ședinței 
unei critici bine argumentate din 
partea reprezentanților Poloniei, 
Cehoslovaciei și Bulgariei. Delegații 
țărilor socialiste au subliniat că opi
nia publică mondială cere cu hotă- 
rîre să se pună capăt odată pentru 
totdeauna experiențelor cu arma 
nucleară, care infectează atmosfera 
la propriu și figurat.

Apoi a luat din nou cuvîntul V. A. 
Zorin.

El a atras atenția membrilor Co
mitetului asupra răspunsului nega
tiv dat rapid de reprezentantul An
gliei la o întrebare foarte importan
tă care i-a fost pusă în cadrul dis
cuției de astăzi.

Sincer vorbind — a spus el în 
continuare —• am pus în genere în
trebarea cine este mai interesat în 
aceste experiențe — Statele Unite 
sau Anglia. Statele Unite, după cum 
reiese din cuvîntarea d-lui Dean, 
cel puțin în stadiul actual, nu au 
dat un răspuns. Reprezentantul 
Marii Britanii dă un răspuns ne
gativ. Este foarte ciudat, deoarece 
reprezentanții guvernului Marii Bri
tanii au dat tot timpul asigurări că 
ei nu sînt interesați în efectuarea 
experiențelor, că ei urmăresc să în
ceteze toate experiențele.

Aș vrea să sper, a subliniat V. A. 
Zorin, că o altă putere care, se pare, 
este puterea principală în pregătirea 
acestor experiențe, va da un răspuns 
mai liniștitor.

Totuși A. Dean, care a luat cuvîn
tul la sfîrșitul ședinței, s-a solida
rizat cu reprezentantul Angliei și a 
declarat că nu crede că S.U.A. va 
accepta încetarea experiențelor nu
cleare fără control internațional.

Cu aceasta ședința de astăzi a luat 
sfîrșit.

Următoarea ședință plenară a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare va avea loc la 13 aprilie.

priceperea de a-1

cosmonauților dom- 
de întreceri amicale.

ir

cabina navei, 
folosi).

In grupul 
nește un spirit

Colonelul Petrov l-a caracterizat 
în cîteva cuvinte pe cosmonautul 
nr. 3 : este un om fermecător, toți 
îl iubesc. Este un om integru. Deși 
este foarte tînăr, a trecut printr-o 
serioasă școală a vieții și acum este 
membru al biroului organizației de 
partid a cosmonauților.

nucleare 
a popoa-

GENEVA. Reprezentantul Uniunii 
Sovietice în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, V. A. Zorin, locții
tor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a oferit la 12 aprilie un 
dejun în cinstea șefilor delegațiilor 
Republicii Populare Romîne — Geor
ge Macovescu, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al R.P. Romîne, 
și Italiei — ambasadorul F. 
letti. Dejunul s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

Cava- 
într-o

„Prie-VIENA. In sala societății 
tenii muzicii" din Viena a avut loc 
marți seara recitalul baritonului ro- 
mîn Ladislau Konya. Recitalul s-a 
bucurat de un deosebit succes. După 
încheierea programului, auditoriul 
l-a aplaudat în picioare minute în 
șir. La cererea publicului, Ladislau 
Konya a prezentat o seric de piese 
în supliment.

PITTSBURGH. La 10 aprilie marea 
societate americană „U. S. Steel 
Corp.“ a anunțat o sporire generală 
a prețurilor la oțel. U. S. Steel, care 
de obicei stabilește scara prețurilor 
pentru restul industriei de oțel ame
ricane, a anunțat că majorarea pre-

țurilor produselor intră în vigoare 
la 11 aprilie.

PEKIN. După cum relatează agen
ția China Nouă. Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a acceptat invitația lui Seku 
Ture, președintele Republicii Gui
neea, de a face o vizită oficială în 
Guineea.

NEW YORK. Greva profesorilor 
și învățătorilor de la școlile din 
New York declarată la 11 apri
lie pentru mărirea salariilor, a 
luat sfîrșit la 12 aprilie în urma 
amenințărilor și presiunilor la 
care greviștii au fost supuși din 
partea autorităților. Comisia de în- 
vățămînt a orașului New York i-a 
amenințat cu concedierea, în cazul 
în care nu se înapoiază imediat la 
școlile lor. Ea a obținut din partea 
Curții supreme a statului New York 
un ordin prin care se interzice a- 
ceastă grevă.

LONDRA. In dimineața zilei de 
12 aprilie, într-o mină din locali
tatea Aberdare — Țara Galilor — 
s-a produs o explozie. După cum 
relatează agenția France Presse, ex
plozia s-a produs la o adîncime de

metri. Nouă mineri 
viata, iar alți nouă

și-au pier- 
au fost râ
se află în

400 
dut 
niți, dintre care patru 
stare gravă. Din relatările agenției 
rezultă că explozia s-a produs din 
cauza măsurilor insuficiente pentru 
asigurarea securității muncii.

HAVANA. Munca expediției geo
logice speciale, trimisă de Institu
tul cuban pentru resurse minerale 
să prospecteze zăcăminte petrolife
re, a fost 
succes. în 
frontiera 
Villas și 
tehnicienii 
m adîncime din care a țîșnit petro
lul. Acum se fac pregătiri pentru 
exploatarea sondei.

încununată de un mare 
localitatea Cristales de la 
dintre provinciile Las 
Camaguey muncitorii și 
au forat o sondă de 1.750

OTTAWA. Guvernul canadian a 
încheiat la 31 martie exercițiul fi
nanciar cu cel mai mare deficit de 
la venirea sa la putere în urmă cu 
patru ani. Deficitul se ridică la pes
te 791 milioane dolari. Datoria na
țională a țării, care crește cu fie
care an, a atins aproape 23 miliarde 
dolari. Această sumă reprezintă va
loarea a peste 60 la sută din produc
ția națională globală.

încetarea exploziilor 
este o cerință imperioasă 
relor, interesate în cel mai înalt grad 
să se pună capăt cursei înarmări
lor, să se înfăptuiască dezarmarea 
generală și totală.

Așa cum arată din nou desfășu
rarea lucrărilor de la Geneva ale 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, țările socialiste depun 
eforturi susținute pentru realizarea 
unui acord privind încetarea expe
riențelor nucleare, acord care ar 
avea o mare însemnătate pentru a- 
tingerea țelului fundamental — în
cheierea unui Tratat 
generală și totală.

Uniunea Sovietică, 
nucleară care luptă 
consecvență pentru cauza păcii, a- 
rată calea soluționării acestei pro
bleme arzătoare. „în problema în
cetării experiențelor și interzice
rii armelor nucleare, se spune în 
mesajul lui N. S. Hrușciov către pri
mul ministru japonez, se poate a- 
junge la un acord încă de pe acum 
fără nici o amînare, fără să se aș
tepte pînă cînd se va realiza în sfîr
șit un tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală". Calea spre 
acest acord a fost deschisă de pro
punerile guvernului sovietic care 
prevăd folosirea mijloacelor națio
nale de detectare, în vederea orga
nizării controlului.

Argumentarea pe care se bazează 
poziția sovietică este confirmată de 
savanți dintre cei mai competenți și 
mai cunoscuți din diferite țări ale 
lumii. Specialiști englezi în fizica a- 
tomică de talia profesorilor E. Bur- 
hop și M. S. Blackett au ajuns și ei 
la concluzia că în prezent știința și 
tehnica au pus la dispoziția statelor 
mijloace naționale suficiente pentru 
a înregistra orice fel de explozii nu
cleare, inclusiv explozii subterane 
slabe. Faptele au confirmat de alt
fel constatările și cercetările savan- 
ților. Toate exploziile nucleare sub
terane efectuate în ultima vreme în 
S.U.A. au fost înregistrate în U.R.S.S. 
și, invers, singura explozie nucleară 
de acest gen efectuată în U.R.S.S. a 
fost înregistrată în S.U.A.

Trebuie spus, de altfel, că în urmă 
cu cîteva luni, mai exact la 3 sep
tembrie 1961, înșiși conducătorii pu-

de dezarmare

marea putere 
cu energie și

președinteleterilor occidentale,
S.U.A., Kennedy, și premierul englez, 
Macmillan, păreau convinși că un 
control internațional privitor la în
cetarea exploziilor atomice a deve
nit inutil, deoarece în mesajul lor 
adresat atunci șefului guvernului so
vietic, ei și-au exprimat dorința de 
a se înceta experiențele nucleare 
fără instituirea unui control la fața 
locului. A fost însă suficient ca 
Uniunea Sovietică, mergînd în în- 
tîmpinarea acestui punct de vedere, 
să se pronunțe pentru controlul cu 
mijloace naționale, pentru ca pu
terile occidentale să revină asupra 
poziției lor și să se mențină pe po
ziția depășită a controlului interna
țional. De ce această revenire ? A 
explicat-o foarte bine un savant a- 
merican, dr. Lewis Don Leet, seismo
log cunoscut, profesor la Universita
tea Harvard. El a declarat că Wa
shingtonul ignorează datele tehnicii 
pentru a-și susține poziția politică 
și că în acest scop nesocotește pă
rerea specialiștilor în seismologie.

Acesta este adevărul. Anumite 
cercuri militare din S.U.A. urmăresc 
cu perseverență să organizeze pe 
teritoriul U.R.S.S un sistem de in
specție, care ar fi echivalent în fapt 
cu un sistem de spionaj. Despre a- 
ceasta se vorbește în presa din nu
meroase țări. Astfel, ziarul indian 
„National Herald" a scris de curînd 
că propunerile americane de con
trol „par a fi special destinate pen
tru umplerea golurilor rețelei de 
spionaj create de Agenția centrală 
de investigații“.

Specialiștii occidentali în materie 
subliniază că acum, cînd s-a aflat 
că U.R.S.S. deține o asemenea armă 
ca racheta globală, serviciile de in
formații din S.U.A. au devenit și mai 
interesate în a aila locul de ampla
sare pe teritoriul sovietic a rampe
lor 
aci, 
ale 
lor
Uniunii Sovietice este binecunoscu
tă : în interesul securității U.R.S.S. 
și al celorlalte țări socialiste, al 
păcii generale, oamenii sovietici nu 
vor deschide porțile în fața inspec
țiilor cu caracter de spionaj. Bine
înțeles, în cazul cînd s-ar cădea de

de lansare a rachetelor și, de 
insistențele și mai accentuate 
părții americane în cererile 

cu privire la inspecție. Poziția

acord asupra Tratatului de dezar
mare generală, totală și controlată, 
lucrurile ar sta altfel : fiecare mă
sură de dezarmare asupra căreia 
s-a convenit va fi însoțită de un 
control corespunzător prin efectua
rea de inspecții riguroase.

în aceste împrejurări, declarația 
comună din 10 aprilie a S.U.A. și 
Angliei, prin care se cere Uniunii 
Sovietice să accepte încheierea u- 
nui acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare în condițiile 
formulate de Statele Unite, nu 
poate ii înțeleasă decît ca un ulti
matum. Sensul declarației ameri- 
cano-engleze adresată guvernului 
sovietic este acesta : ori acceptați 
condițiile occidentale cu privire la 
control, ori, în caz contrar, la sfîrși
tul lunii aprilie vom începe seria de 
experiențe nucleare în Pacific !

Tocmai așa au apreciat-o nume
roase ziare de diferite orientări.

în legătură cu aceasta, ziarul 
,,Pravda" din 12 aprilie a scris : 
„Este vorba de un șantaj nuclear ti
pic. Deși în rîndurile anumitor 
cercuri de dîncoio de ocean s-a ob
servat nu o dată lipsa unei judecăți 
lucido, ne îndoim totuși că aceste 
cercuri au pierdut într-atît simțul 
realității îneît speră într-adevăr că 
vor forța marea putere socialistă să 
accepte legalizarea 
spionaj internațional 
inspecții.

Personalitățile din 
avut nu o dată prilejul să se con
vingă că asupra poporului sovietic 
ultimatumurile nu au nici un efect".

Este tot 
Washington 
riențele din 
orice caz și 
o justificare, fie și aparentă, a aces
tei hotărîri. De altfel măsurile anun
țate în S.U.A. cu privire la fixarea 
regiunilor din Oceanul Pacific, inter
zise cu începere de la 15 și, respec
tiv, de la 30 aprilie pentru circulația 
vapoarelor și avioanelor arată că 
pregătirile în vederea reluării expe
riențelor 
urmează

Oricine 
S. U. A.. 
poarelor, 
mice ele vor aduce un grav preju-

popoarele iu- 
rămîne spec- 
uneltiri îr.ipo- 
speranțe de-

unui sistem de 
sub forma unor

Occident au

mai evident că la 
s-a și hotărît ca expe- 
Pacific să aibă loc în 
că acum se caută doar

nucleare 
cursul, 
își dă 

sfidînd 
vor relua

în atmosferă își

seama că dacă 
cerințele po- 

experiențele ato-

diciu cauzei păcii ; chiar și ziaiul 
„New York Times" a scris că „Sta
tele Unite vor purta în fața întregii 
lumi cea mai mare răspundere”. în
făptuirea seriei de experiențe nu
cleare, proiectată de Statele Unite, 
cu sprijinul Angliei, ar ii în reali
tate începutul unei noi etape a 
cursei înarmărilor nucleare. „Fieca
re măsură nouă a puterilor occi
dentale în domeniul intensificării 
cursei înarmărilor — scrie „Pravda" 
— înrăutățește climatul pentru tra
tative internaționale rodnice, otră
vește atmosfera politică a planetei 
noastre. Noua serie de experiențe 
cu arma nucleară proiectate dr 
S.U.A. și Anglia nu ar deschide 
porțile spre un acord internațional, 
ci dimpotrivă, spre o nouă tundă 
și mai primejdioasă a competiției 
în domeniul armei de exterminare 
in masă.

Cei care speră că 
bitoare de pace vor 
latori pasivi ai noilor 
triva păcii nutresc 
șarte".

Este limpede că — așa cum a 
declarat guvernul U.R.S.S. — relua
rea experiențelor de către S.U.A. și 
Anglia va forța Uniunea Sovietică 
să ia măsurile de răspuns cores
punzătoare necesare asigurării secu
rității și menținerii păcii.

Trebuie avut, totodată, în vedere 
că, în condițiile în care nu se pune 
capăt experiențelor nucleare, numă
rul țărilor care dețin arma atorțiică 
ar putea crește și cu atît mai ' ,f- 
ficil ar ii atunci să so ajur.g^ 
un acord privind interzicerea' exge- 
riențelor Așa cum scrie pe drept cj- 
vînt „Pravda" în articolul citat 
„Timpul nu îngăduie nici un iei de 
amînări în această problemă de 
importanță vitală pentru omenire".

într-adevăr, așa gîndesc nenv.mă- 
tați bărbați și femei din S.U.A., 
care, în aceste zile, demonstrează 
în fața Casei Albe sub 
„Domnule Președinte, nu 
actul nesăbuit, nu faceți 
(ele în insula Christmas", 
dese și 
mei din 
nada și 
mă, de 
occidentali să ajungă la un acord 
cu Uniunea Sovietică pentru înceta
rea experiențelor nucleare.

Acesta este glasul rațiunii și nu 
este încă prea tîrziu pentru ca el 
să fie ascultat la Washington.

A. CERNEA

î- 
t

lozinca : 
comiteți 

exporien- 
Așa gîn-

milioanele de bărbați și fe- 
Anglia, Japonia, India. Ca- 
atîtea alte țări, care chea- 
asemenea. pe conducătorii
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