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Minereu peste plan
au extras din abataje, în cin- 
tone minereu de fier mai mult

Minerii de la Ghelar 
stea lui 1 Mai, cu 7.240 _ _
decît aveau planificat. El au obținut realizări de sea
mă în acțiunea de sprijinire a furnaliștilor cu minereu 
de calitate mai bună. Extinderea metodei de pușcare 
selectivă și folosirea cu rezultate tot mai bune a pro
cedeului de extracție prin înmagazinam au permis 
creșterea conținutului în fier al minereului extras.

Tot în sprijinul furnaliștilor, colectivul uzinei cocso- 
chimice de la Combinatul siderurgic Hunedoara a pro
dus peste plan în prima jumătate a lunii acesteia o 
cantitate de cocs metalurgic care poate servi la topi
rea a peste 1.500 tone de fontă.

Economii de metal
In cinstea zilei de Ï Mai 

metalurgiștii de la Uzine
le mecanice din Timișoara 
au pornit o largă acțiune 
pentru realizarea de cit 
mai multe economii de 
metal. In secția de con
strucții metalice, ca urma
re a propunerilor făcute 
de unii muncitori fruntași, 
s-a trecut la îmbunătăți-

DE PESTE HOTARE

Prin procedee 
avansate de muncă

Construcții pe litoral
La Mamaia se fac In prezent ultimele lucrări de fini

sare a noilor hoteluri moderne. Acestea vor fi 
date în folosință în cursul lunii mai și vor spori ca
pacitatea stațiunii cu încă 5.000 de locuri. Hotelurile 
au de Ia 4 pină la 14 etaje. Aspectul lor exterior 
este deosebit de plăcut, iar la finisarea Interioarelor 
s-au folosit în mare măsură masele plastice. Zugră
velile au fost executate cu materiale speciale foarte 
durabile.

Tot la Mamaia avansează într-un ritm rapid con
strucțiile a încă 4 restaurante moderne și a unui grup 
de magazine.

Plaja va fi dotată cu noi chioșcuri de răcoritoare și 
fructe, iar în imediata apropiere sînt amenajate fri
zerii, cabine telefonice, unități poștale.

Premieră 
teatrală

TIMIȘOARA (co
resp. „Scînteii"). — 
Pe scena Teatrului 
de stat din Arad a 
avut loc cea de-a 
6-a premieră din ac
tuala stagiune cu 
piesa „A treia, pate
tica" de N. Pogodin.

Regia artistică a- 
partine lui Dan Ale- 
xandrescu, iar sce
nografia este sem
nată de Traian Ni- 
tescu de la Institu
tul de artă teatrală 
și • cinematografică 
„I. L. Caragiale" din 
București. Rolul prin
cipal al piesei este 
interpretat de acto
rul Constantin Ada- 
movici. Din distribu
ție mai fac parte Ion 
Borst, Elena Drăgoi, 
Hanibal Teodores- 
cu, Olimpia Didiles- 
cu, Nucu Mihută și 
alții.

MEMORANDUMUL 
PREZENTAT LA CONFERINȚA 
DE LA GENEVA DE ȚĂRILE 

NEANGAJATE

In ședința din 16 aprilie a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a luat ■ cuvintul repre
zentantul Braziliei, care în nu
mele delegațiilor Birmaniei,-Brazi
liei, Etiopiei, Indiei, Mexicului, 
Nigeriei, R.A.U. și Suediei,, a pre
zentat spre examinare membrilor 
Comitetului un memorandum în 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, (telegrama în 
pag. IV-a).

INDUSTRIA SOVIETICA a înde
plinit cu 103 la slită planul pro
ducției globale pe primul trimes
tru al anului curent, (telegrama 
în pag. IV-a)

„ESTE MAI BINE SÄ SE DUCA 
TRATATIVE decît să se instige 
la război"!, „Nu — armelor atomi
ce 1" sub aceste lozinci' s-a des
fășurat la München un .miting' la 
care au participat mii de cetă
țeni ai orașului. Prof. Clara-Mq- 
ria Fassbinder care a luat cu- 
vîntul. la miting., a cerut, guver
nului de la Bonn să normglizeze 
relațiile cu R. D. , Germană și cu 
celelalte state • soçiàjiste.

AL 14-LEA CONGRES AL U.T.C.L. 
s-a deschis la 16 aprilie’ la Mos
cova.

UN URIAȘ MITING ANTICOLQ- 
NIALIST a avut loc la-,15 aprilie 
la Salisbury (Rhodesia de sud, 
colonie britanică).' La miting'au 
participat pește 12.000 de. àfri- 
cani. Luînd cuvîntul Joshua Nko- 
mo, președintele Partidului Uniu
nea Poporului African. Zimbab
we, a arătat că a sosit timpul să 
se țină seama de forța’ și aspi
rațiile africanilor.

OPINIA PUBLICA DIN REPU
BLICA MALI protestează împo
triva faptului că guvernul ‘ cen
tral congolez și Administrația 
O.N.U. în Congo nu permit a- 
vocaților care s-au oferit să-l 
apere pe Antoine Gizenga să 
vină la Leopoldville (telegrama 
în pag. IlI-a).

La Uzinele „Electroputere" din Cra
iova peste 90 la sută din piesele me
talice folosite la fabricarea motoare
lor electrice, transformatorilor etc. se 
toarnă în forme întărite cu bioxid de 
carbon. Extinderea acestei metode și 
a altor procedee avansate de turnare 
a dus la reducerea rebuturilor și a per
mis muncitorilor să realizeze, cu meta
lul economisit în primul trimestru din 
acest an, piese pentru 60 de motoare 
electrice de 12—15 kW.

Metode avansate de lucru se utili
zează din ce în ce mai mult și în ce
lelalte turnătorii ale uzinelor metalur
gice din Oltenia. La Uzina „7 Noiem
brie“, de exemplu, un număr sporit de 
piese pentru mașini agricole se toarnă 
în cochile de metal, piesele avînd 
astfel dimensiuni foarte apropiate de 
forma finită. Totodată, pierderile de 
metal la această operație se micșorea
ză considerabil. Așa se explică faptul 
că în primele trei luni din acest an 
muncitorii de aici au economisit o can
titate de metal din care au realizat 
piese pentru încă 35 de sape rotative.

Cu eficacitate sporită folosesc ase
menea metode și muncitorii de la în
treprinderea de reparații auto nr. 8, 
Depoul de locomotive C.F.R. și din 
alte întreprinderi. în total, colectivele 
turnătoriilor din întreprinderile meta
lurgice din Oltenia au economisit în 
trimestrul trecut aproape 20.000 de kg 
de fontă și oțel.

||||

Cinematografe sătești
ghin, au luat ființă cinemato
grafe sătești.

Cu acestea, numărul cine
matografelor sătești din re
giune se ridică la 201. In ul
timele 3 luni filmele artistice 
și documentarele agrozooteh
nice au fost vizionate de a- 
proape 1.000.000 de specta
tori.

7G. MUREȘ (coresp. „Scîn
teii"). — In satele regiunii 
sporește continuu numărul 
cinematografelor și al spec
tatorilor. Recent, la Tătîrlaua 
și Crăeșfi din raionul Tîrnă- 
veni, la Grindeni și Sînmartin 
din raionul Luduș, Tomești și 
Dănești, raionul Ciuc, Logig și 
Ideciu de Sus, raionul Re-

rea planurilor de croire 
combinată. Prin aceasta 
s-a redus consumul de 
metal pe fiecare lot de 
produse finite cu aproape 
260 kg laminate. De a- 
semenea, prin confecționa
rea unor piese din țevi, în 
loc din laminate pline, se 
economisesc lunar 1450 kg 
de metal.Lucrările din grafic executate înainte de termen

ORȘOVA (coresp. „Scîn
teii“). — în aceste zile, 
muncitorii și tehnicienii 
de la atelierele navale 
Orșova muncesc cu rîv- 
nă pentru ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să termine 
reparațiile șlepului nr. 
7811 cu 30 de zile mai 
devreme și a yasului de

pasageri „Rîndunica“,
5 zile înainte de terme
nele prevăzute în grafice.

Rezultate bune obțin 
muncitorii din brigăzile 
conduse de Gheorghe Giu- 
rescu și Pavel Bercea, 
precum și tîmplarii con
duși de Gheorghe Cos- 
tescu.

Gheorghe Duminică, este unul din cei mal buni 
sudori al întreprinderii de poduri metalice șl pre
fabricate din beton-Pitești. El execută lucrări de 
calitate superioară depășindu-și în flecare lună 
sarcinile de producție.

Iată-1 în fotografie. In fața 
mat de tăiat cu flacără.

aparatului său auto- 
(Foto : M. Andreescu)

♦♦♦==

La nivelul mostrei-etalon
Există In aproape toate fabricile 

de încălțăminte un fel de expoziții 
permanent» pe lingă atelierele unde 
lucrează creatorii de modele. Intîl- 
nești aici modele variate de încălță
minte reprezenttnd, tn unicate, tot 
ce au creat fabricile respective în 
decurs de cîțiva ani. Alături de jur
nalele de modă, de albume și de 
cărțile de specialitate, asemenea ex
poziții BÎnt de mare ajutoT pentru 
cel care concep și confecționează 
modelele necesare fabricației de se
rie.

Intre unicate șl produsele de serie, 
nu trebuie să existe nici o diferență. 
In aceasta Iși are punctul de por
nire acțiunea inițiată, în cadrul în
trecerii, de colectivul fabricii de în
călțăminte „Dîmbovița*  din Capitală, 
pentru obținerea de produse la ni
velul mostrei-etalon. In cinstea zilei 
de 1 Mai, acțiunea s-a extins în toa
te secțiile fabricii. Rezultatele obți
nute sînt dintre cele mal bune.

— Avem cu ce ne mîndri, spune 
maistrul Marin Dinu, 98 la sută din 
produsele realizate sînt de calitatea 
întîi. Și adaugă : credeți că mereu 
am stat așa de bine cu calitatea ?

...In urmă cu cîteva luni calitatea 
produselor lucrate de colectivul ben
zii de confecționat pantofi cu toc 
înalt pentru femei era încă destul de 
slabă. Recepționerul din partea co
merțului mai returna unele loturi de 
încălțăminte.

Lucrurile nu s-au îndreptat din 
prima zi și nici în următoarele două- 
trei. Produsele pe care le executau 
nu fuseseră introduse de prea mult 
timp în fabricație. Aceasta presupu
nea găsirea unor măsuri organizato
rice și procedee tehnologice care, 
aplicate în practică, să ducă la îm-

bunătățirea substanțială a produse
lor. Succesiunea operațiilor e de 
obicei neschimbată : totdeauna e« 
prelucrează întîi căputele din pie
le șl numai după aceea sînt cu-

Oarnet de întrecere

sute sau se lipesc, după caz, pin
gelele. E doar un exemplu. La con
fecționarea pantofilor sînt necesare 
nu mai puțin de 200 operații, dintre 
care 48 numai la asamblat. Prin in
versarea cîtorva dintre ele, s-a 
obținut o calitate mai bună a pro-

duselor, productivitatea muncii 
crescut. .

Simplificarea și modernizarea 
perațiilor și, dacă se poate spune 
așa, tipizarea acestora —- e o altă 
măsură care a fost aplicată aici 
cu bune rezultate. Ion Stăiiilă, unul 
din muncitorii care efectuează ope
rația de tras vîrful prin lipire, a gă
sit o soluție mai ■ ingenioasă de a 
efectua această operație. împreună, 
cu maistrul, el a explicat noul său 
sistem de lucru și altor muncitori. 
Operația a fost deci tipizată.

Și la alte locuri de muncă din
FL. AVRAMESCU

(Continuare în pag. Il-a)

•.

Tricotaje de calitate 
superioară

„Scînteii”). — Colecfi- 
fricofaje „Moldova" din

IAȘI (coresp. 
vul fabricii de 
lași desfășoară cu succes întrecerea în 
cinstea zilei de 
tivul fabricii a reușit să-și îndeplinească, 
lună de lună, în mod exemplar, sarci
nile de producfie și în același timp să 
livreze comerțului de stat, de la începu
tul anului și pină în prezent, 26.400 bu
căți tricotaje peste plan.

Calitatea tricotajelor a fost îmbunătă
țită iar productivitatea muncii a crescut. 
Aceste rezultate sînt urmarea muncii har
nice a colectivului, precum și a punerii 
în practică a prevederilor planului de 
măsuri tehnico-organizatorice.

Printre fruntașii în producfie care 
obfinut în întrecere cele mai bune rezul
tate se află muncitoarele Ioana Canfea, 
Veronica Amarandei și Ecaterina Navol- 
schi din secfia mașini de bază, Simion 
Valentina, Aurica Tărtăcufă și Maria Ne- 
fedu din secfia confecții.

1 Mai. Pină acum colec-

au

o-

(Agerpres)

Magazine moderne în regiunea Hunedoara
un complex comercial al coopera
ției de consum care cuprinde o u- 
nitate- alitnentară, una textilă și un 
magazin de desfacere a cărnii.

Cele aproape 100 de unități co
merciale aflate pe traseele turistice 
Hațeg—Sarmisegetuza, Teiuș—Alba 
Iulia și Sebeș—Apoldu de Sus au 
fost aprovizionate cu o gamă va
riată de produse alimentare și in
dustriale.

In orașul Hunedoara s-a deschis 
recent o nouă unitate „Gospodina" 
care pune la dispoziția cumpărăto
rilor diferite produse semiprepara- 
te. La Orăștie s-a dat in folosință 
un magazin de încălțăminte pe bază 
de autoservire.

Un număr de 9 
fost deschise la 
blocuri ridicate la 
Brad ; in comuna 
ionul Brad a fost

magazine noi au 
parterul noilor 
Deva, Simeria și 
Crișcior din ra- 
dat in folosință

Un nou film romînesc
La cinematograful „Patria“, din 

Capitală a avut loc, luni seara, pre
miera noului film romînesc „Post
restant“.

; „Post-restant“

Pregătirea campaniei de producție 
în industria conservelor din legume și fructe

Pentru asigurarea unei bune funcțio
nări a tuturor utilajelor necesare în 
timpul campaniei de producția în In
dustria. conservelor din legume și 
fructe s-au luat măsuri pentru exe
cutarea unor lucrări de remont de cît 
mai bună calitate. In toate întreprin
derile, lucrările de revizii și reparații 
au început încă din primele zile aie 
lunii ianuarie, iar în prezent se găsesc 
într-un stadiu avansat.

S-au revăzut instrucțiunile tehnolo
gice la majoritatea produselor și s-au 
dat indicații fabricilor pentru o mai 
bună organizare a procesului tehnolo
gic. La fabrica de conserve din Tecuci 
au fost organizate cursuri de speciali
zare la care au luat parte, în două 
serii, toți inginerii și tehnicienii din 
întreprinderile aparjinînd sectorului in
dustriei de conserve. La aceste cursuri 
s-au predat lecții teoretice și practice 
legate de tehnologia nouă din indu
stria conservelor, exploatarea și func
ționarea liniilor moderne introduse în 
fabricile din acest sector în ultimii ani, 
precum și probleme în legătură cu or
ganizarea producfiei, ridicarea calității

--------- 1................. —-—r------------
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produselor și reducerea prejului de 
cosf.

Pentiq uniformizarea ambalajelor de 
tablă vor fj date în funcfiune încă 
două linii moderne de confecționai 
cutii metalice — la fabricile „Flora“- 
București și „Avîntul“-Oradea. Spre a 
se înlesni aprovizionarea consumato
rilor cu unele • produse — gemuri, 
dulcețuri, muștar ș.a. — livrate în am
balaje mici, la întreprinderea „Flora“ a 
intrat în funcțiune de curînd o linie 
modernă de fabricat pahare parafinate. 
Se vor pune în funcfiune în întreprin
derile industriei de conserve numeroa
se mașini pentru spălat borcane și lăzi, 
o linie de fabricat roșii decojife, o linie 
de fabricat suc de roșii și alta pentru 
pastă de tomate. In acest an se mai 
construiește o nouă unitate modernă 
pentru fabricat pastă de tomate, suc 
de roșii și roșii decojite.

Prin măsurile luate, prin sporul de 
capacitate ce se va realiza, în acest an 
industria conservelor va pune la dis- 
pozifia consumatorilor produse în can
tități mult sporite fafă de 1961.

Se poate trece cu toate forțele 
la semănatul porumbului

Precipitațiile abundente căzute Jn 
ultimul timp în toate regiunile țării 
au creat condiții foarte favorabile 
obținerii în acest an a unei recolte 
bogate de porumb.

Pentru a se valorifica la maxi
mum aceste condiții naturale tre
buie depuse toate eforturile pentru 
executarea la timp a însămînțării 
porumbului. In această primăvară 
fîrzie și ploioasă, lucrările de pre
gătire a terenului trebuie făcute di
ferențiat în funcție de condițiile con
crete ale fiecărei gospodării sau 
chiar ale solei ce urmează a fi în- 
sămînțată cu porumb. Dacă terenul 
este curat de buruieni și afinat este 
suficientă o grăpare energică după 
care se poate trece direct Ia semă
nat. In cazul că terenul este îm- 
buruienit și tasat din cauza ploilor 
căzute în ultimele zile, este necesar 
să se execute o lucrare cu polidis- 
cul sau cultivatorul în agregat cu 
grapa cu colți reglabili sau cu gra
pa stelată. Lucrarea respectivă — 
de pregătire a patului germinativ 
— se va executa în aoeeași zi cu 
semănatul.

Din cauză că timpul este mult în- 
tîrziat, munca trebuie organizată în 
așa fel încît un schimb de tracto
riști să pregătească terenul noap
tea iar al doilea schimb să lucreze 
ziua la semănat.

Cerințele biologice ale porumbu
lui, în ceea ce privește epoca opti
mă de semănat s-au realizat în ma
joritatea regiunilor. Temperatura so
lului este în continuă creștere în 
întreaga țară. Semănatul porumbu
lui a și început în raioanele din su
dul și estul țării. Din cauza ploi
lor căzute în ultimele zile, această 
lucrare n-a putut să se execute în

ritmul necesar. Se impune ca pentru 
grăbirea semănatului, în fiecare 
gospodărie să se folosească din 
plin orice oră de timp frumos. Umi
ditatea abundentă din sol nu tre
buie să ducă la întîrzierea semă
natului porumbului. Experiențele tă
cute au demonstrat că, fenomenul 
„de clocire a semințelor" nu are 
loc dacă se seamănă într-un teren 
afînat și dacă se folosește o sămîn- 
ță de calitate, păstrată în condiții 
optime. Asemenea semințe, în. ca
zul că’sînt și tratate cu insécto-
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fungicide, pot să-și păstreze ger
minația în sol timp de 20-25 de zile 
chiar dacă intervin, pentru perioade 
scurte, temperaturi mai joase.

In ce privește adîncimea de se
mănat, trebuie să se respecte reco
mandările făcute de Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști, în mod 
diferențiat, în funcție de natura so
lului și de umiditate. Astfel, în con
dițiile de umiditate din primăvara 
aceasta, pe solurile mai ușoare se 
recomandă să se însămînțeze la 
8-10 cm, iar pe solurile mai grele, 
argiloase, la 6-7 cm. Considerăm că 
este necesar să se facă aceste pre
cizări deoarece în articolul „Semă
natul porumbului’ apărut în „Scîn- 
teia" de ieri, 16 aprilie, s-au făcut 
unele recomandări care pot să pro
voace confuzii și Bă determine pe 
unii lucrători din agricultură să nu

însămînțeze porumbul la timp sau 
să facă această lucrare la o adîn- 
çime prea mică, ceea ce s-ar răs- 
frînge negativ asupra recoltei.

In bătălia pentru o recoltă boga
tă, un rol principal îl are realizarea 
unei densități optime, stabilită pen
tru fiecare zonă, în funcție de hibri
dul cultivat, fertilitatea solului și 
măsurile agrotehnice aplicate. Ți- 
nînd seama de condițiile din acest 
an, trebuie să realizăm o densitate 
cuprinsă între 30.000-50.000 de plan
te recoltabile la hectar.

Umiditatea mare din sol favori
zează și îmburuienarea mai puter
nică a terenului. De aceea, este ne
cesar să se acorde o deosebită a- 
tenție lucrărilor de îngrijire a cultu
rilor. După 4-5 zile de la semănat, 
va trebui executat fără întîrziere 
grăpatul semănăturilor, apoi să se 
facă la timp lucrările cu sapa rota
tivă și să se prășească ori de cîte 
ori este nevoie.

Semănatul porumbului fără întîr
ziere, folosind toate mijloacele de 
care dispunem, și executarea unor 
lucrări de bună calitate, este condi
ția hotărîtoare pentru obținerea unei 
recolte bogate în acest an.

Pe ogoarele 
regiunii Oltenia

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Cu toate că în cea mai mare parte 
a Olteniei timpul a fost nefavo
rabil, colectiviștii se străduiesc să 
execute lucrările agricole din a- 
ceastă perioadă. Pînă în prezent, 
culturile din epoca I, cum sînt 
floarea-soarelui și sfecla de za
hăr, s-âu însămînțat pe o supra
față de peste 80 la sută, iar mazărea 
în proporție de 93 la sută. Colecti
viștii din raionul Șegarcea, care au 
terminat primii din regiune însă- 
mînțările din epoca I, au însă
mînțat pînă acum aproape 4.000 ha 
cu porumb. Suprafețe întinse cu po
rumb s-au mai însămînțat și în 
raioanele.Caracal și Băilești. Paralel 
cu însămînțările s-au grăpat ogoare 
de toamnă pe o suprafață de 141.780 
ha și arături de primăvară pe 80.136 
ha. Tot pînă în prezent-s-au plantat 
și 399 ha cu viță de vie.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului și Cul
turii, cineaști și alți oameni de artă, 
un numeros public.

Scenariul filmului aparține lui Oc
tavian Sava, iar regia lui Gh. Vitani- 
dis. Din distribuție fac parte Gr. 
Vasiliu Birlic și Al. Giugaru — ar
tiști ai poporului, Marcel Angheles- 
cu, artist emerit, Iurie Darie, Ion 
Dichiseanu, Florentina Mosora, Coca 
Andronescu, Vasilica Tastaman și 
alții.

(Agerpres)
J.

....................... ..................................... ■

OȚELĂRIILOR
MAI MULT FIER VECHI

Oamenii muncii din regiunea Plo
iești, tineri și vîrstnici, au înțeles 
însemnătatea strîngerii metalelof 
vechi pentru oțelării și au predat 
anul acesta centrelor I.C.M. mari 
cantități de fier vechi, fontă și ne
feroase. In primul trimestru din re
giunea noastră au fost expediate 
combinatelor siderurgice 26.682 tone 
fier vechi, 1.905 tone fontă veche și 
aproape 673 tone metale neferoase.

Cantități mari de fier vechi au 
strîns în special' metalurgiștii de la 
Uzinele de utilaj chimic șivde la ra
finăria nr. 2 Ploiești? Tinerii de aici, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au format echipe care au strîns 
toate deșeurile și bucățile de metale 
nefolosibile din secții și din curtea 
uzinei. Numai de la această uzină 
am primit de la începutul anului și 
pînă în prezent peste 1.000 tone fier 
vechi.

Acțiuni asemănătoare s-au organi
zat și la uzina metalurgică din Si
naia, la uzinele „24 Ianuarie“ Plo
iești, rafinăria Brazi, rafinăria Cîm
pina și în alte întreprinderi.

Diferite obiecte metalice uzate se 
găsesc în fiecare gospodărie perso
nală, atît la orașe cit și la sate. In 
multe locuri sfaturile populare și 
unitățile cooperației de consum se 
preocupă cu grijă de strîngerea a- 
cestora.și de predarea.lor centrelor 
întreprinderii pentru colectarea me
talelor. O frumoasă acțiune, plină 
de rezultate, ă întreprins în acest 
sens Sfatul popular al orașului Bu
zău. Comitetul executiv, cu ajutorul 
deputaților, a antrenat cetățenii 
din cartiere și din comunele din 
jurul orașului la strîngerea fierului 
vechi. Numai în luna martie s-au 
colectat 240.000 kg metale vechi. 
Din această cantitate se pot con
fecționa aproape 5.000 sobe de gă
tit, aragazuri cu trei ochiuri, sau 
9.500 mașini de. spălat rufe.

Cantități însemnate de fier vechi 
au predat depozitelor noastre și sfa-

Ing. N. ȘARPE 
candidat în științe 

Institutul de Cercetări Agricole

Tractoriștii Vasile Săraru șl 
Neacșu Cîmpeanu de la S.M.T. 
Mihai Viteazu, regiunea Dobro- 
gea, Ia semănat pe tarlalele 
G.A.C. „Grlvlța Roșie" din Slnoe.

turile populare din raioanele' Tîr- 
goviște și Cîmpina, precum și coo
perativele de consum din raioanele 
Cislău, Cîmpina și Buzău.

în regiunea Ploiești există totuși 
resurse mult mai mari de fier vechi 
care pot fi mai larg valorificate. 
I.C.M.-Ploiești întîmpină încă greu
tăți în ce privește strîngerea și ex
pedierea fierului vechi spre oțe- 
lării, datorită unor întreprinderi șl 
instituții care nu înțeleg că preda
rea fierului vechi este o sarcină de 
plah, ca toți ceilalți indicatori ai 
planului de producție. Schelele trus
tului de extracție Tîrgoviște, de pil
dă, nu și-au îndeplinit. planul de 
fier vechi pe trimestrul I al anului 
în curs, rămînînd datoare cu aproa
pe 400 de tone.

Tov. ing. Ștefan Costea, directorul 
trustului Tîrgoviște, susține că s-au 
epuizat resursele de fier vechi din 
schele — dar o simplă vizită pe te
ren te convinge de contrariu. în sec
țiile schelelor Moreni, Gura Ocniței, 
Ochiuri, există încă numeroase ca
bluri metalice rupte și înfipte în pă- 
mînt, țevi și burlane uzate, diferite 
utilaje cu o uzură foarte înaintată 
care nu se mai folosesc. Pe rampa 
atelierului mecanic din schela Gura 
Ocniței se află cîteva motoare și 
pompe care au o vîrstă de cel puțin 
50 de ani și care nu se mai utilizează 
de foarte mult timp. Este oare bine 
ca aceste materiale și utilaje vechi să 
ruginească în ploaie, în. loc să fie 
trimise neîntîrziat. siderurgiștilor ?

Și în alte întreprinderi din. regi
une există încă mari rezerve de fier 
vechi, La întreprinderea de ' indus
trie locală „Valea Ialomiței"-Pucioa
sa se află cîteva piese mari vechi, 
complet uzate. La întreprinde
rea de recuperare a materialelor 
Florești, peste 60 tone nituri stau de 
ani de zile ■ nefolosite — și nici 
nu mai pot fi folosite. Aceste mate
riale și utilaje au fost propuse pentru 
casare, dar aprobările necesare sînt 
tărăgănate. Unele întreprinderi chiar 
după ce primesc aprobarea pen
tru casarea unor utilaje nu se gră
besc să le predea centrelor 
noastre. Așa procedează, de pildă, 
întreprinderea de exploatare și repa
rații utilaje Ploiești — care are 43 
motoare scoase de mult din folosință 
și casate de mai bine de 4 luni, dar 
pe care le ține totuși în depozit — 
schela Tîrgoviște și altele.

în curtea gospodăriei colective din 
Puești, raionul Rm Sărat, am văzut 
zilele trecute o grămadă de pluguri 
și alte unelte vechi ce nu se mai uti
lizează. Este în interesul fiecărei 
gospodării să predea aceste mate
riale centrelor de colectare, pentru 
că din ele se pot realiza mai multe 
tractoare și mașini agricole necesa
re agriculturii socialiste.

Strîngînd și predînd oțelăriilor 
cantități sporite de fier vechi con
tribuim la sporirea producției de 
metal atît de necesar economiei 
noastre naționale.

ION VACĂRELU 
întreprinderea de colectare 

a metalelor — Ploiești
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Aditivi

Bucuria primăverii

despre activitatea din școli

au fost 
acestui 

să exe- 
fel îneît 
la plan-

de caracteristicile de uti- 
acestor combustibili.

RSsfolifei, valea 
și Gudea, ca și în zona 
regiunea Mureș-Autono- 
în acest an se vor face 
o suprafață de aproape 

în plină iarnă au

Corespondenții voluntari

CÂRTI NOI APARUTE IN EDITURA TEHNICA

de primăvară,
de

Prin locurile 
unde vor crește păduri TZ

...Sînfem în preajma unei noi campa
nii de împăduriri. în regiunile golașe, 
pe versantele munților ce înconjoară 
valea Bisfrei, valea 
Seacă, Băfrîna 
de coline, din 
mă Maghiară, 
împăduriri pe 
5500 ha. încă 
început la ocoalele silvice pregătirile 
pentru campania de împăduriri. în 
regiunile de munte — la Gudea, Bel- 
chea, Șicasău, Vărșag și în alte 
locuri — au fost construite cabane 
spațioase pentru muncitori ; în alte 
puncte, zeci de cabane au fost reame- 
najate. La pepinierele ocoalelor silvice 
au fost pregătiți peste 30.000.000 pu
ieți, iar pe șantiere un număr mare de 
ghețare pentru păstrarea materialului 
sădifor. Personalul care va conduce 
lucrările a fost instruit și repartizat pe 
șantiere.

La ocolul silvic din Tulgheș, raionul 
Gheorghieni, lucrările pentru campa
nia de împădurire a celor peste 300 
ha prevăzute pentru acest an 
pregătite temeinic. Lucrătorii 
ocol și-au luat angajamentul 
cute lucrări de calitate, în așa 
procentul indicelui de reușită 
tații să crească cu 5 la sută, iar lu
crările să fie executate într-un termen 
mai scurt și la un preț de cost redus, 
în acest sens au fost organizate 7 șan
tiere. în vederea bunei aprovizionări a 
muncitorilor s-a luat legătura cu orga
nele cooperației de consum pentru 
asigurarea alirfienfelor necesare, orga- 
nizîndu-se centre de aprovizionare. 
Uneltele sînt în întregime reparate. 
S-au fixat pepinierele care vor asigura 
materialul sădifor necesar, adică puieți 
de pitii, de molid, larice și paltin de 
munte.

Tinerii din Tulgheș și-au luat angaja
mentul să planteze cu puieți 20 ha 
teren. Echipele vor fi conduse de că
tre brigadieri și pădurari cu experiență 
ca brigadierul Carol Rebendici, tehni-

Folosesc judicios spațiul de
fost montate două mașini de șlefuit bile, 
iar în secția rectificare încă 3 mașini se
miautomate. In total, pe același spațiu de 
producție au mai fost instalate în acest 
an încă 20 de mașini de rectificat, strun
guri etc.

B1RLAD (coresp. „Scînteii"). — Pentru a 
îndeplini în bune condifii sarcinile spori
te. de plan stabilite pentru acest an, me- 
falurgiștii de la fabrica de rulmenți Bîr- 
lad folosesc judicios spafiile de produc
ție, De curînd, în secția bile-role au mai

o®o

La nivelul mostrei-etalon
(Urmare din pag. I-a)

secție au fost aduse îmbunătățiri 
procesului de muncă : la operațiile 
de consolidare a tocului, de frezare, 
călcare și aplicare a tălpii (înainte 
se cosea, iar acum se aplică prin 
lipire) și altele.

Ridicarea calificării muncitorilor 
și, paralel cu aceasta, repartizarea 
celor mai destoinici dintre ei la o- 
perațiile-cheie a dus, în practică, 
la ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Oamenii au gîndit în 
felul următor : înțelegi mai bine 
rostul operației executate de tine, 
dacă vezi înlănțuirea acesteia cu 
celelalte operații. Așa se face că o 
bună p’arte din muncitori au învățat 
treptat să lucreze la mai multe 
mașini. Deci o calificare complexă, 
multilaterală. Ion Pădureanu, Du
mitru Ghimpău, Ghinea Costanda- 
che, Ștefan Axinte și alții pot execu
ta acum 4—5 operații pe mașini di
ferite.

Exigența față de propriile reali-

noastra
înlo- 

rămas în-
— Nu sînt de acord. Măi fraților, 

ascultați aici la mine ce vă spun 
eu — nu sînt de acord...

Ion Bidoaie căuta pe cît putea 
să-și ridice glasul, doar-doar le-o 
acoperi pe ale celorlalți, care erau 
de acord cu propunerea făcută.

— Și la urma urmei, de ce nu ești 
de acord Bidoaie? E harnică, e 
pricepută, e cinstită 1 Hai, explică 
aici, adunării generale și nu ne 
mai împuia capul, l-a luat 
Voinescu în primire.

— Mai mult decît că nu 
acord ce vrei să spun ? O 
n-am nimic de zis, dar nu 
căciulă-n sat ? Ce o să zică lumea 
oînd o auzi 
peni nu s-a 
care să fie

Din toată 
scotea un cuvînt era Maria Nistor. 
Cînd auzise de propunerea lui Ior
dan Constantin parcă nu-i venea 
să-și creadă urechilor.

Se cam temea Măria Nistor de a- 
ceastă treabă de mare răspundere, 
căci, își spunea ea, una este să ți 
se acorde încredere și alta să izbu
tești s-o păstrezi. Mai ales cînd 
întreaga organizație de partid își 
pune obrazul pentru tine. Era în 
1956...

Bunul 
podărie 
măsură 
acesta se pricepe să-și organizeze 
brigada, să-și educe oamenii pentru 
ca aceștia să aibă dragoste față de 
gospodăria colectivă și avutul ob
ștesc, să fie disciplinați în muncă, 
să lupte pentru lucrări de calitate. 
Cînd un brigadier e 
și nu împarte unora 
dauna altora, cuvîntul 
greutate; este înconjurat cu dragoste 

Niculae

sînt de 
fi bună 

mai e

că la colectiva din Plo- 
mai găsit nici un bărbat 
pus brigadier ?
adunarea, cea care nu

mers cri muncii într-o gos- 
colectivă depinde în mare 
de brigadier, de felul cum

nepărtinitor 
favoruri în 
lui capătă

cianul Tudor Gheorghe, pădurarii Pop 
Dănilă și loan Cîmpeanu.

Paralel cu pregătirile de împădurire, 
la ocolul silvic Tulgheș a fost organi
zată în mod temeinic și munca pen
tru buna înfrefinere a pădurilor și pe
pinierelor. S-au executat lucrări de în
grijire a puiefilor, iar pentru a se a- 
sigura protecția pădurilor au fost așe
zați arbori de cursă pentru combate
rea Ipidaelor (gîndacul de scoarță a 
rășinoaselor).

Dacă la munte campania de împă
durire va începe peste cîteva zile, 
la zona de coline aceste lucrări se 
află în plină desfășurare. La Lechința, 
Mărtiniș, și în alte părți, șantierele de 
împăduriri au și fost deschise. Unul 
din locurile unde se execută lucrări 
masive, este pădurea Mocear.

Tn prima zi însorită 
aici la Mocear, alături de sutele 
muncitori permanenți, au venit să lu
creze și 180 elevi ai școlilor din Re
ghin. înfr-un alt loc, la parchetul Ti- 
sieu, au început plantațiile de molid și 
pin într-o parcelă de 50 ha.

...81.000 ha împădurite în ultimii 13 
ani, la care se mai adaugă acum alte 
5265 ha I S-a depus o activitate 
rodnică. Rămîne acum să se execute 
plantații curente, să se revizuiască cu 
atenție toate plantațiile și să se înlo
cuiască pierderile cauzate de calami
tățile naturale.

Munca e acum în toi. Pădurile tre
buie ocrotite de diverșii dăunători ; 
tinerii molizi, pini, paltini, stejari tre
buie îngrijiți, crescuți cu grijă. Harnicii 
pădurari, brigadieri și ingineri 
muncitorii la plantații 
nici — care 
patrimoniului forestier al regiunii, 
lucrat și vor lucra cu însuflețire pentru 
ca în locurile altădată fără podoabe 
și expuse furiilor naturii, să crească 
păduri bogate.

silvici, 
tineri și vîrsf- 

au contribuit la refacerea 
au

L. DEAKI 
coresp. „Scînțeii"

O«O

producție

GRIJĂ PENTRU CONȚINUTUL

EDUCATIV AL LECȚIILOR

a-în școala noastră se acordă o 
tenție deosebită îmbunătățirii conți
nutului lecțiilor, ridicării nivelului 
lor educativ. Nu de mult, într-o șe
dință a consiliului pedagogic s-a dez
bătut referatul intitulat „Educarea 
patriotică a elevilor, sarcină impor
tantă a cadrelor didactice“. Cu acest 
prilej a fost analizat pe larg modul 
în care lecțiile de istorie, limba ro- 
mînă, geografie etc. contribuie la e- 
ducarea patriotică a elevilor.

Organizația de partid a îndrumat 
organizația U.T.M. să inițieze vizite 
ale elevilor în întreprinderile din 
oraș — Fabrica de zahăr, Șantierele 
navale Giurgiu etc. Aceștia au urmă
rit procesul de producție, au cunos
cut mai îndeaproape 
muncitorilor și au stat 
fruntași în producție.

preocupările 
de vorbă cu

Prof. PAUL
Școala de 8 ani nr.

ISAR
9 — Giurgiu

DIN MUNCA ORGANIZAȚIEI
DE PARTID

Organizația de partid a Școlii me
dii din orașul Roman se preocupă 
intens de educația comunistă a ele
vilor. Au fost organizate discuții în 
cadrul cărora profesorii au făcut un 
valoros schimb de experienfă. Bună
oară, într-o consfătuire, s-a dezbătut 
tema : „Cum să realizăm legătura în
tre teorie și practică în procesul in- 
structiv-educativ".

Organizația U.T.M. din școală a 
fost îndrumată îndeaproape să-și 
axeze activitatea pe problemele im
portante ale vieții școlii, să inițieze 

discutînd 
de părere

pus întrebarea cu cine 
cuiască, colectiviștii au 
gîndurați.

Organizația de partid, 
această problemă, fusese 
că Maria Nistor ar fi cea mai nime
rită. Ca brigadieră dovedise că știe 
să organizezp și să conducă, aflase 
calea ce duce la inima oamenilor. 
Cînd Ion Tote, secretarul organiza
ției de bază s-a ridicat s-o propună, 
adunarea a aprobat cu însuflețire.

Ca președintă a gospodăriei co
lective din Plopeni, raionul Negru 
Vodă, Maria Nistor s-a gîndit să în
drepte toată atenția și toate forțele 
către sporirea producției, către dez
voltarea avuției obștești.

Ca să crească producția de ce
reale se cerea mai mult ca orice 
să se dezvolte pe toate căile simțul 
de răspundere atît la colectiviști cît 
și la tractoriști. Pentru prima oară 
în anii 1959 și 1960 li s-a cerut trac
toriștilor să refacă arătura de proas
tă calitate pe cheltuiala lor. Aceeași 
exigență a avut-o și față de colecti
viști. Prin primăvara lui 1960 echipa 
condusă de Suzana Boțoc făcea 
prașila a Il-a la floarea-soarelui. 
Mai de mîntuială nici că se putea 
lucra. Președinta nu numai că i-a 
pus pe „împricinați* * să prășească 
din nou, dar a și propus brigăzii 
artistice de agitație să-i... „popu
larizeze" la căminul cultural. Leacul 
a fost bun. O dovedește și faptul că 
anul trecut, echipa Suzanei Boțoc a 
ieșit fruntașe, obținînd 3.500 kg po
rumb boabe la ha, producția medie 
la hectar pe gospodărie fiind de 
3.007 kg pe o suprafață de 1.000 ha. 
Și producția de grîu a săltat fru
mos : încă din 1960, de pe cele 1.253 
de hectare s-au ^eolțaft cit» J.,.750 
kg în medie. 

zări sau ceea cè maistrul Marin 
Dinu obișnuiește să numească „simț 
al frumosului" — e tot o urmare di
rectă a calificării oamenilor. Dacă 
înainte se mai întîmpla, ca în timpul 
lucrului pe bandă, încălțămintea să 
fie zgîriată, printr-o mînuire neaten
tă, murdărită sau deformată — ceea 
ce presupunea unele operații de fi
nisare în plus — acum nu se mai 
pomenește de așa ceva. încălță
mintea obținută în serie mare, pe 
bandă, este tot mai apropiată cali
tativ de modelul confecționat în a- 
telierul de creație, de mostra-etalon.

★

în întîmpinarea zilei de 1 Mai în
trecerea pentru produse la nivelul 
mostrei etalon cunoaște o pasionan
tă desfășurare în toate secțiile fa
bricii. Problemele calității sînt larg 
dezbătute la fiecare loc de muncă. 
Experiența bună dobîndită este zi 
de zi îmbogățită. Iar rezultatul ; 
„marca fabricii* se bucură de o tot 
mai bună apreciere din partea cum
părătorilor.

și respect de către oamenii din bri
gada sa.

Organizația de partid a ajutat-o 
pe Maria Nistor să înțeleagă aceste 
îndatoriri, să țină seama de ele. La 
rîndu-i, Maria Nistor a căutat să cu
noască toate terenurile și parcelele 
celor 900 de hectare cu particulari
tățile și fertilitatea lor.

O atenție și mai mare a dat-o 
cunoașterii oamenilor ; fiecăruia 
s-a străduit să-i încredințeze, pe cît 
posibil, un loc de muncă potrivit cu 
capacitatea și înclinațiile sale. Așa 
se face că din primul an, brigada 
Măriei Nistor a ieșit fruntașă pe gos
podărie și fruntașă a rămas de fie
care dată. însă, așa cum cu o floare 
nu se face primăvară, succesele bri
găzii . conduse de Maria Nistor, ori- 
cît de multe ar fi fost, nu puteau 
ele singure să țină piept lipsurilor 
existente. Se simțea nevoia unor mă
suri care să ducă la îmbunătățirea 
întregului mers al gospodăriei co
lective. Despre aceste lucruri s-a 
discutat pe larg într-o adunare ge
nerală ținută la începutul anului 
1959. Pe atunci, tabloul general al 
gospodăriei ce se desprindea din 
darea de seamă pe 1958 se pre
zenta, în linii mari, cam în felul ur
mător : Producția de cereale la 
hectar, grîu — 1.000 kg, porumb — 
1.350 kg, în zootehnie — 60 de bovine 
din care 16 vaci. Producția de lapte— 
1.326 1 pe cap de vacă. Porci a- 
proape de loc, păsări 264. Venituri 
totale 1.312.800 lei din care sectorul 
zootehnic dăduse abia 146.800 lei. 
Construcții gospodărești se ridica
seră doar cîteva.

Fostul președinte Ilie Vătășelu, al 
cincilea din cîți se perindaseră 
pînă atunci, se dovedise nepriceput 
în treburile de conducere. Oînd B-a

manifestări educative cît mai intere
sante și mai atractive. Astfel s-au or
ganizat vizite ale elevilor în princi
palele întreprinderi industriale din 
oraș, conferinfe pe teme educative, 
diferite programe cultural-educative 
reuniuni la care au fost invitați și ti
neri muncitori.

Deseori vin în școală activiști de 
partid, care vorbesc elevilor despre 
trecutul glorios de luptă al partidu
lui, despre probleme actuale ale po
liticii partidului nostru de desăvîr- 
șire a construcției socialismului.

STANCA MOCANU 
instructor al Comitetului 

orășenesc de partid Roman

ELEVII, DUPĂ ORELE DE ȘCOALĂ

Școala noastră, în colaborare strîn- 
să cu părinții, organizează deseori 
manifestări cultural-educative în 
timpul liber al elevilor. Duminica di
mineața, de obicei, au loc vizionări 
de filme care îmbogățesc cunoștin
țele elevilor și totodată contribuie la 
educarea lor patriotică. Recent a fost 
vizionat filmul „Imagini ale unui tre
cut glorios“.

Elevii frecventează cu regularitate 
biblioteca școlară și raională, citesc 
cu interes. în școală a fost organi
zat un stand de cărți aprovizionat 
de „Librăria noastră“ din oraș.

De multe ori, în orele libere, ele
vii participă la excursii organizate 
de U.T.M. cu sprijinul cadrelor di
dactice, vizitează întreprinderile din 
localitate. In vacanțe, itinerariile de 
excursie devin rpai lungi, cuprind și 
alte regiuni ale țării.

Prof. JELA PÎRVU 
directoarea Școlii de 8 ani nr. 2- 

Tulcea
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în sectorul zootehnic i-a pus pe 
îngrijitori să îngrijească vacile cum 
scrie la carte. Ele au fost încredin
țate celor mai buni colectiviști. Prin
tre ei se numără trei membri și 
candidați de partid.

Cu totul alt tablou a reieșit 
darea de seamă pe 1961 care a 
prezentată adunării generale, acum 
cîteva luni. Să spicuim cîteva cifre : 
zootehnie — 719 bovine din care 
276 vaci și juninci cu o producție 
pe cap de vacă de 2.150 litri lapte ; 
1.200 porci, 3.118 oi cu lînă fină și 
semifină, 12.500 păsări. Venituri to
tale : 3.938.600 lei la care sectorul 
zootehnic a contribuit cu 1.074.000 
lei. Pe acest an' veniturile sînt plani
ficate la peste patru milioane și 
jumătate, din care zootehnia va da 
peste două milioane. Aceasta va 
însemna că va crește numărul 
de animale și păsări, precum și 
producția lor, că de pe acum 
se dă o mare bătălie pe ogoa
rele gospodăriei pentru a spori 
producția de cereale la hectar.

în preocupările zilnice ale Măriei 
Nistor, un loc important îl ocupă 
lectura. Ea citește cărți despre a- 
gricultură și zootehnie. în 1959 îm
preună cu Niculae Hudițeanu, pre
ședintele 
Comana, 
ședințele 
concursul 
de porumb.

Maria Nistor, membră de partid, 
decorată cu Ordinul Muncii, are 38 
de ani. Cei trei copii ai săi sînt 
elevi între clasele I și a Vil-a. 
Alături de ei, învață și ea. Cînd era 
de vîrsta copilăriei n-a apucat să 
urmeze decît cinci clase.

...Să ne întoarcem puțin la Bi- 
doaie. Cînd îl întrebi ce părere are 
despre Maria Nistor îți răspunde 
fără să ezite :

— Președinta noastră ? Un om și 
jumătate...

gospodăriei colective din 
și Sobri Emuria, p re

de la Cobadin, a cîștigat 
regional al cultivatorilor

GHEORGHE VLAD

»

(Foto : Gh. Vințilă)
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lucrări de mecanizare 
și automatizare in rafinării
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In ra

finăriile din regiunea Ploiești se execută 
în prezent numeroase lucrări de meca
nizare și automatizare a unor instalații 
de prelucrare a țițeiului. La instalația de 
cracare termică de la rafinăria nr. 2 Plo
iești. au fost înlocuite anul acesta 6 ma
nomètre indicatoare simple cu manomè
tre cu impuls pneumatic. Aceste mano
mètre măresc precizia de măsurare și 
guranța funcționării instalației.

La rafinăria Teleajen s-au terminat 
curînd lucrările de construcție a unei 
paraturi pentru transportul pneumatic 
bentonitei de la instalația de rafinare a 
uleiurilor prin contact.

Și la alte instalații de aici s-au intro
dus aparate de măsură și control și regu
latoare automate ale nivelului de lichid, 
temperaturii și presiunii.

La termocentrala blocului de ulei s-a 
automatizat procesul de ardere în caza
nul de abur nr. 4. Lucrări asemănătoare 
se execută și la rafinăriile din Cîmpina și 
Ploiești. Ele contribuie la ușurarea mun
cii rafinorilor șl la valorificarea superioa
ră a țițeiului.
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Constituirea echipelor 
de control obștesc

IAȘI (coresp. „Scînteii). — După 
constituirea comisiei regionale de 
coordonare a controlului obștesc a- 
supra fabricării, transportului și 
desfacerii pîinii, în orașul și regiu
nea Iași s-a trecut la alegerea mem
brilor echipelor de control obștesc.

Pînă în prezent, în cuprinsul re
giunii s-au constituit 84 echipe de 
control obștesc cu aproape 300 de 
membri.

Pentru sezonul de 
vară, I.R.T.A. Brașov a 
prevăzut punerea în 
circulație a numeroase 
autobuze pe traseele 
care deservesc stațiu
nile balneo-climatice. 
Unele din aceste tra
see, printre care Făgă- 
raș-Sîmbăta de Sus, ur
mează să fie deschise 
în curînd. La propune-

o*o

rea cetățenilor, între
prinderea a deschis în 
ultimul an 13 noi 
see de autobuze.

*
îmbunătățirea conti

nuă a transportului în 
comun stă și în centrul 
atenției organelor lo
cale orădene. Prin 
cele 50 de trasee exis-

tra-

TEATRE • (Sâmoama •’Te/ey/z/we C= s

„LUC'IA STURDZA
STICLA — 
CRED IN

SVEJK IN 
(o-

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : RUSALKA — (orele
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
VĂDUVA VESELĂ — (orele 19,30).

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

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

TEATRUL „LUC'IA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MENAJERIA DE 
(orele 19,30). (Sala Studio) : 
TINE — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : _ _ 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
rele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA — (orele 
20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO - (orele 20). BĂIATUL DIN 
BANCA A DOUA — (orele 17).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
CEA MAI FRUMOASĂ STEA — (orele 
16). (Sala Academiei) : CACTUS INTIIUL 
ȘI ULTIMUL — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,C. TA- 
NASE“ (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POST RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). EX
PRESUL DE SEARA : Sala Palatului 
R. P. Romîne (orele 19,30), Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). MI
LIONUL : Magheru (9,30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), V. Alecsandri (10; 12; 14; 16; 18; 
20), I. C. Frimu (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
19; 21), înfrățirea între popoare (15; 16,45; 
18,45; 20,30), Flacăra (15; 17; 19; 21). S-A 
ÎNTIMPLAT ÎN ZIUA SOLSTIȚIULUI : 
București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21), 
Donca Simo (15,30; 18; 20.30), Luceafărul 
(15; 17: 19; 21). DUPĂ DOI IEPURI : Lu
mina (9,45; 11,30; 13,15; 15; 16,45; 18,45;
20,30),  Floreasca (16; 18; 20), Libertății (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN : Maxim Gorki (9; 
11; 13; 15; 17; 19.10; 21,15), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21).

Semiconductoarele 
în telecomunicații

Cartea „Semiconductoarele în te
lecomunicații" de V. M. Cătuneanu, 
D. D. Buznea, E. A. Statuie, conține 
peste 400 scheme cu tranzistoare. 
Printre acestea sînt scheme de am
plificatoare, radioreceptoare, televi
zoare, magnetofoane, instalații de 
sonorizare și de radioficare, precum 
și scheme de aparate de măsurat 
cu dispozitive semiconductoare, in- 
dieîndu-se și metode de măsurare 
a parametrilor acestora.

Aparate electrice și electronice 
de măsurat

Lucrarea lui Aurel Moroianu pre
zintă peste 100 tipuri de aparate 
care se găsesc în folosința labora
toarelor industriale, în special apa
rate electronice. Astfel sînt descri
se : punți electrice și electronice, 
potențiometre, generatoare electro
nice, voltmetre și milivoltmetre elec
tronice, stabilizatoare de tensiune și 
alte aparate de măsurare a mări
milor electrice, însoțite de indicații
de folosire, etalonare, întreținere și 
depanare a lor.

Colecția „Radio și televiziune“
Recent au apărut trei noi lucrări 

din colecția „Radio și televiziune*:  
„Instalații de radioficare și sonori
zare de mică putere" de ing. D. D. 
Grigorescu, „Alimentarea aparatu
rii radio de mică putere" de Nico
lae Patraș, „Bobine radio" de Aurel 
Miilea. Lucrările conțin numeroase 
scheme și desene care înlesnesc în
țelegerea problemelor tratate. Mai 
puțin inventivă s-a dovedit prezen
tarea grafică a volumelor respec
tive —■ toate copertele sînt identi
ce — fapt care-1 poate deruta pe 
cititor.

Tehnica securității muncii 
în atelierele de forjă

Lucrarea cu titlul de mai sus, 
scrisă de V. Răducu și N. Dumi- 
triu, prezintă măsurile generale ne
cesare muncii și securității muncii 
la executarea operațiilor de forjare 
și matrițare. Sînt înfățișate și unele 
dispozitive și mijloace de protecție 
noi și eficace folosite la utilajele din 
atelierele de forjă.

In timpul liber

în timpul liber, 
dispune de o bibliotecă

beletristică, ideologică,

Muncitorii de la fabrica de pos
tav „Partizanul Roșu" din Brașov, 
citesc mult

Fabrica 
cuprinzînd peste 17.0Q0 volume de 
literatură 
tehnică, colecții de reviste și ziare. 
Numai în primul trimestru al aces
tui an, peste 800 muncitori au citit 
cărți de la bibliotecă. Printre cei mai 
activi „prieteni ai cărții“ pot fi citați 
muncitori 
toare, Gross Hand, 
alții.

ca Elena Ionescu, țesă- 
magazineră,' și

înde- 
Noile 
între- 
primi

tente se asigură legă
turi între centrele de ra
ioane și cele mai 
părtate comune, 
mașini pe care 
prinderea le va 
în acest an vor permite 
deschiderea unor noi 
trasee și sporirea nu
mărului de curse pe u- 
nele trasee existente.

(Agerpres)

PUȘTIUL : Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), M. Eminescu (16; 18; 
20), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). FILME 
DOCUMENTARE (rulează la cinematogra
ful Timpuri Noi în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU C'OPII : 13 Septem
brie (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14). PERLE NEGRE : 13 
Septembrie (16,30; 18,30; 20,30). PE RĂS
PUNDEREA MEA : Tineretului (16; 18,15;
20,30).  BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele 
serii : 1 Mai (10,30; 15,30; 19,30), 8 Martie 
(16; 19,45), Alex. Sahia (9; 12,40; 16,20; 20). 
TOM DEGEȚELUL ; Cultural (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). GARDIANUL ru
lează la cinematografele Alex. Popov 
(10,10; 12.15; 14,20; 16,30; 18,45; 21) și Iile 
Pintilie (15; 17; 19; 21). EXPERIENȚA 
PRIMEJDIOASĂ : Grivița (15; 17; 19; 21). 
MUZICANTUL ORB rulează la cinemato
graful C-tin David (15,30; 18; 20,30). ARME 
ȘI PORUMBEI ; V. Roaită (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). PACE NOULUI VE
NIT : Unirea (16; 18,15; 20,30). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (15; 17; 
19; 20,45). VIZITA PREȘEDINTELUI :
Munca (16; 18;15; 20,30). PROCESUL MAI
MUȚELOR : Popular (16; 13,30; 21). CASA 
SURPRIZELOR : Arta (16; 13,15; 20,30). 
ARTISTUL : Moșilor (16; 18,15; 20,30), 
Drumul serii (16; 18; 20). IN NOAPTEA 
DE AJUN : 16 Februarie (16; 18; 20). SO
NATE : 8 Mal (15; 17; 19; 21). NANA : 
G. Bacovia (15,45; 18; 20,15). TOT AURUL 
DIN LUME rulează la cinematograful 
Olga Bancic (15; 17; 19; 21). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : 30 Decembrie 
(14; 17,15; 20,30). CURSA DE 100 KILOME
TRI rulează la cinematograful B. Dela- 
vrancea (11; 16; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET : ROMEO, JULIETA ȘI ÎNTUNERI
CUL : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19: 
21,15). MAI TARE CA MOARTEA : Aurel 
Vlaicu (16; 18; 20)

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Filmul pentru
copii : „JUCĂRII AMUZANTE“, primit 
din partea Studioului de televiziune din 
Leningrad. 19,35 — Emisiune de știință și 
tehnică. 19,55 — Filmul documentar :
.ARIPI PUTERNICE“ — o producție a 
Studioului central de filme documentare 
din Moscova 20,45 — Atlas literar — Re
șița. 21,05 — Artiști amatori în studio : 
program prezentat de formații ale casei 

Combustibili 
pentru motoare cu reacție

Cartea scrisă de N. A. Ragozin, 
tradusă din limba rusă, descrie com
bustibilii pentru motoarele cu reacție, 
ținînd seama de proprietățile fizico- 
chimice și 
lizare ale

pentru combustibili 
de motoare

Autorii, Z. A. Sablina și A. A. Gu
reev, înfățișează în cuprinsul lucră
rii experiența sovietică și din alte 
țări în problema îmbunătățirii cali
tății combustibililor de motoare 
(benzine, petroluri, combustibil pen
tru motoare Diesel) prin introduce
rea unor cantități mici de diferiți a- 
ditivi care contribuie la o ardere 
mai bună a combustibilului, micșo
rează formarea depunerilor, prote
jează piesele de uzură și permit fo
losirea combustibililor la tempera
turi mai scăzute.

Sisteme de telemecanică 
pentru obiecte dispersate

Lucrarea „Sisteme de telemecanică 
pentru obiecte dispersate" de V. A, 
Ilin, tradusă din limba rusă, exami
nează principiile de construire a 
celor mai răspîndite sisteme de te
lemecanică, în care obiectele tele- 
mecanizării sînt dispersate pe o su
prafață sau în lungul unei linii, a- 
parținînd totuși unui proces de pro
ducție unitar (schele petroliere și 
de gaze, conducte, sisteme de iri
gație, uzine mari, cariere, mine, 
transport feroviar și pe apă, gospo
dăria comunală a orașelor etc.).

Laboratorul 
fotografului amator

Lucrarea lui A. Steclacl urmărește 
îndrumarea practică a fotografilor 
amatori pentru prelucrarea filmelor 
și realizarea imaginilor pozitive. 
Prima parte cuprinde descrierea 
materialului fotosensibil în general, 
urmată de descrierea materialului 
negativ, a formării imaginii negative 
și a principiului chimic al developă
rii. In partea a doua se descriu ma
terialul pozitiv, metodele de obți
nere a imaginii pozitive prin copie
re și mărire, precum și aparatele 
copiat și mărit.
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La bibliotecă se organizează, 
regularitate, diferite manifestări 
cartea. Nu de mult a avut loc aici 
un montaj literar cu tema „Mihail 
Eminescu cîntă basmul popular“, o 
seară literară cu tema „Chipul 
omului din popor în poezia lui 
George Coșbuc" și altele.

ȘTEFAN MARINESCU 
coresp. voluntar

Concert pentru muncitori
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Or

chestra simfonică din Galați prezintă a- 
desea în întreprinderile orașului, concer
te simfonice populare. Zilele trecute, sute 
de muncitori de la unitatea D a între
prinderilor textile, au ascultat 
gram 
sele : 
lada" 
opera

Asemenea 
pentru muncitorii de la uzina mecanică 
și din alte întreprinderi gălățene.

un pro- 
care a cuprins printre altele, pie- 
„Brîul" de Tiberiu Brediceanu, „Ba
de Ciprian Porumbescu, arii din 
„Carmen" de Bizet.

concerte au fost date șl

o-

de cultură a tineretului „Tudor Vladimi
rescu“. 21,45 — Sfaturi pentru telespecta
tori. în încheiere : Ultimele știri.

RADIO, marți 17 aprilie • Concert Sim
fonic — orele 9,15 — I • Dicționar mu
zical — orele 10,30 — Ie Program de mu
zică ușoară — orele 11,03 — Ie Lucrări 
de Mozart — orele 12.45 - II « Itinerar 
liric — orele 13.15 — II o Emisiunea Stu
dioului de radio Cluj — orele 14.00 — I • 
Uverturi și scene din opere romînești — 
orele 14,30 — I • Lucrări de tineri com
pozitori romîni — orele 15,00 — Il e Mu
zică simfonică — orele 15,40 — I e Vor
bește Moscova — orele 16,15 — I • Cîntă 
corul de copii al Radiotelevlziunii — 
rele 16,45 — I o Cronica economică 
orele 16,50 — II » Elegii și balade — orele 
17,00 — II e Cîntă Lia Hubic și Ion Da
cian — orele 17,45 — Io Limba noastră 
— orele 18,30 — I o Formații artistice de 
amatori — orele 18,30 — II • Revista e- 
conomlcă radio — orele 19,00 — I o Noi 
înregistrări ale orchestrei „Orzișotul“ 
din Roșiorii de Vede — orele 19,00 — II 
• Opere inspirate din mari lucrări lite
rare — orele 19,30 — II • Nocturne do 
Haydn — orele 20,20 — I o Din reperto
riul acordeonistului Marcel Budală — o- 
rele 21,00 — Io Muzică populară romî- 
nească — orele 21,15 — I o Scriitori la 
microfon — orele 21,16 — Il œ Interpret! 
de muzică ușoară — orele 22,00 — li a 
Fragmente din opereta „Secretul lut 
Marco Polo“ de Lopez — orele 22,30 — 
I • Ciclul „George Enescu, interpret“ — 
orele 22,30 — II • Din albumul mclodii- 
1-z de estradă — orele 23,15 — II.lor

va fi n 
>J vremeaț 6 ' ■ «

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
și 20 aprilie : Vremea va continua să se 
încălzească ușor. Cerul va fi variabil 
temporar noros. mai ales în vestul țării 
unde local va ploua. Vînt slab pînă la 
potrivit din sud-est. Minimele vor fi cu
prinse între plus 2 și plus 12 grade laf. 
maximele între nlus 12 șl plus 22 da 
grade.



Nr. 5501 S C ï N T E 1 A Pag. 3

Lucrările adunării generale a Societății 
științelor medicale din R. P. Romînă

Zilele acestea au avut loc în 
Capitală lucrările adunării generale 
a Societății științelor medicale din 
R. P. Romînă.

Au luat parte delegați aleși cu 
ocazia adunărilor generale ale filia
lelor Societății științelor medicale, 
academicieni, profesori universitari, 
medici etc. À fost de față tov. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale.

Darea de seamă, care a fost pre
zentată de acad. Gr. Benetato și dis
cuțiile care au urmat au scos în 
evidență sarcinile ce revin societății 
pentru progresul continuu al știin
țelor medicale din țara noastră.

în cadrul lucrărilor au fost adop
tate unele modificări ale statutului 
Societății, legate de transformarea ei

în Uniunea societăților de științe 
medicale din R. P. Romînă.

Adunarea generală a ales apoi 
noile organe de conducere. Preșe
dinte al Uniunii societăților de 
științe medicale din R. P. Romînă, 
a fost ales acad. prof. dr. Ștefan 
Milcu, iar secretar general dr. V 
Prodescu.

în încheierea lucrărilor adunarea 
generală a adresat o scrisoare C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și gu
vernului R. P. Romîne, prin care de
legații, în numele cadrelor medicale, 
și-au exprimat hotărîrea de a-și a- 
duce necontenit contribuția la ridi
carea nivelului ocrotirii sănătății oa
menilor muncii din țara noastră.

(Agerpres)
——o»o----------

TELEGRAME
Prezidiului Academiei Republicii Populare Romîne

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă transmite 
condoleanțele sale în legătură cu greaua pierdere suferită prin moartea 
academicianului prof. dr. C. Ionescu Mihăiești, distins om de știință al 
țării noastre.

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Familiei acad. prof. rdr. C. Ionescu Mihăiești
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă exprimă 

adinei condoleanțe pentru nemărginita durere pe care o încercați prin 
încetarea din viață a acad. prof. dr. C. Ionescu Mihăiești.

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Azi, pe Calea Griviței
ï 1 o»o

Ansamblul Circului Mare din Moscova va prezenta 
spectacole în provincie

Duminică seara, ansamblul Circu
lui Mare din Moscova, care se află 
în turneu în țara noastră, a prezen-. 
[tat ultimul spectacol în fața bucu- 
reștenilor. Spectacolul a fost trans
mis în întregime la televiziune.

în cele , șase săptămîni de cînd se 
0flă în Romînia, ansamblul Circului

Mare din Moscova a prezentat la 
București 55 de spectacole, la care 
au asistat peste 115.000 de persoane.

în continuare, ansamblul Circului 
Mare din Moscova va prezenta spec
tacole în provincie. Primul va avea 
loc la Timișoara, la 18 aprilie.

(Agerpres)

r •

Aseară s-a disputat la Hunedoara al 
doilea meci de lupte libere dintre echi
pele selecționate de tineret ale R. P. Ro
mîne și R. P. Polone. Ca și la Sinaia, 
luptătorii romîni au terminat învingători 
cu același scor' : 61/®—lVî puncte.

*
In runda a 8-a a turneului internațio

nal de șah al R.P.R. s-au înregistrat re
zultatele : Sajtar—Gheorghiu 0—1 i parti
dele Dunkelblum—Radovici, Baumbach- 
Pavlov, Mititelu—Popov și Georgescu— 
.Thorgbergsson au fost remize.

In clasament conduc Radovici și 
Baumbach cu cîte cinci puncte. Astăzi 
se joacă runda a 9-a.

jAr
După 10 runde, în turneul internatio

nal de șah de la Moscova, pe primele 
locuri ale clasamentului se află marii ma
eștri sovietici Averbach și Bronștein cu 
cîte 6l/2 puncte și o partidă întreruptă 
'fiecare. Ei sînt urmați de Șamkovici — 
6 puncte (1), Vasiukov 5l/2 puncte (2), 
Barcza 5 puncte (1).

In runda a 10-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Hort-Averbach re
miză ï Simaghin-Ignatiev remiză ; Larsen- 
Deli 1-0 ï Bîhovski-Pîdevski remiză i Va- 
siukov-Wade remiză.

*
în cadrul concursurilor atletice pentru 

„Premiul ziarului „Pravda", la Ujgorod 
S-a desfășurat o competiție, la care au 
participat cei mai buni atleti ai asocia
ției Spartak. Proba de 3.000 m plat a 
fost cîștigată de Evgheni Momotkov, cro
nometrat cu timpul de 8’16”. Campionul 
olimpic, Piotr Bolotnikov, s-a clasat al 
doilea cu timpul de 8’18”.

Alte rezultate : 100 m : Anatoli Liu- 
beskin 10'4/10 i 400 m femei : Vera Mu- 
hanova 58*2/10  ; ciocan : Alexei Bol- 
tovskl 64,28 m.

★

La Praga s-a desfășurat mecjul triun
ghiular de gimnastică între echipele 
reprezentative (masculine și feminine) 
ale U.R.S.S., R.- D. Germane și R. S. Ce
hoslovace,

în concursul masculin pe primul loc 
s-a clasat U.R.S.S. — 562,10 puncte, ur
mată de R. S. Cehoslovacă — 561,45 
puncte și R. D. Germană — 549,25 
puncte.

Gimnastul sovietic Iuri Titov a ocupat 
locul întîi la individual compus cu 
114,05 puncte, secondat de cehoslovacul 
Stasny — 113,40 puncte.

întrecerea gimnastelor s-a soldat cu 
o surpriză, primul loc revenind echipei 
R. S. Cehoslovace — 186,45 puncte, ur
mată de R. D. Germană — 182,75 punc
te și U.R.S.S. — 182,60 puncte.

★

între 18 și 26 aprilie se va desfășura 
la Kiev un turneu international de hochei 
pe gheață cu participarea echipelor 
Ruda Hvezda Brno, campioana R. S. Ce
hoslovace, Dinamo Berlin, Dinamo Mos
cova și Dinamo Novosibirsk.

★

Vasas Budapesta a cîștigat campiona
tul maghiar de fotbal, învingînd în ul
tima etapă cu scorul de 4-0 echipa O.Z.D. 
Principala sa adversară în lupta pentru 
titlu, Dozsa Ujpest Budapesta, a făcut 
joc egal : 3-3 cu M.T.K., iar Ferencvaros 
a învins pe Honved cu 2-1. Văsas a to
talizat 38 de puncte, urmată de Dozsa 
— 36 puncte și Ferencvaros — 33 puncte.

★

Continuîndu-și turneul în R. S. Cehos
lovacă, echipa braziliană de fotbal Fla- 
mengo Rio de Janeiro a jucat la Bratis
lava cu Slovan. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 1-0 (1-0) în favoarea echipei 
cehoslovace. Unicul punct a fost marcat 
de Moravcik.

★

In seria I-a a campionatului republican 
de handbal în 7 s-au înregistrat duminică 
următoarele rezultate : MASCULIN :
Rapid-București — Știința București 7-5 ; 
Dinamo București — Steaua 12-11 ; Rafi
năria Teleajen — Știința Galati 10-8 ; Di
namo Bacău — Tractorul Brașov 19-19. 
FEMININ : Știința București — Progre
sul București 5-4 ; Tractorul Brașov — 
Rapid București 6-5,

TELEGRAME EXTERNE
Evoluția evenimentelor din Argentina
• Senatul a aprobat reforma legii privitoare la succesiunea preziden

țială • înrăutățirea situației economice

BUENOS AIRES 16 (Agerpres).— 
Agențiile de presă anunță că Sena
tul argentinean a aprobat reforma 
legii privind succesiunea preziden
țială cerută de guvernul Guido sub 
presiunea militarilor ; modificarea 
permite președintelui Guido să ' 
rămînă la putere pînă la viitoarele 
alegeri prezidențiale care urmează 
să aibă loc în 1964. Legea a fost 
trimisă acum spre discuție Came
rei Deputaților Agenția Associated 
Press prevede însă că legea va 
întîmpina rezistența partidului ma
joritar, Uniunea civică radicală in
transigentă, care cere revenirea fos
tului președinte Frondizi.

Agenția Reuter relatează că, la ce
rerea comandanților militari, preșe
dintele Guido a convocat pe liderii 
partidelor politice — în afară de pe- 
roniști și comuniști, — cerîndu-le să 
prezintè un plan „pentru restaura
rea păcii și menținerea... democra
ției“. După cum arată însă agenția, 
caracterul cererii lui Guido nu 
are nimic democratic. Potrivit 
chiar declarațiilor liderilor politici 
consultați, ea a fost pur și simplu un 
ultimatum, răspunsul la această ce
rere trebuind să fie dat într-un ter
men de 48 de ore, iar cuvintele 
„menținerea democrației“ trebuind 
să fie interpretate ca. însemnînd 
crearea unui „instrument legal“ pen
tru anularea alegerilor din 18 mar
tie și desființarea Confederației Ge
nerale a Muncii — cea mai puter
nică centrală sindicală din Argen
tina.

Forțele armate, în frunte cu mi
nistrul de război, Eduardo Lanusse, 
adepți ai „liniei dure“, exercită, de 
asemenea, presiuni pentru înlătura
rea ministrului de interne, Martinez, 
rămas din cabinetul lui Frondizi, și 
a ministrului muncii, Puiggros. 
Martinez nu este pe placul cercu
rilor militare, deoarece dorește 
ca Parlamentul și nu forțele armate 
să rezolve problemele legate de re
zultatele ultimelor alegeri, iar 
Puiggros este învinovățit de ace
leași cercuri că a avut mai multe 
întrevederi cu conducătorii sindicali.

Agenția Reuter 
că în cazul cînd 
nu .vor satisface

armate, Argentina este sortită unei 
dictaturi militare fățișe“. Associa
ted Press relatează că autoritățile 
militare, temîndu-se de reacția ma
selor populare și a membrilor sin
dicatelor, au ordonat ca efectivele 
armate din Buenos Aires și împre
jurimi, unde sînt situate principa
lele industrii ale țării, să fie întă
rite cu unități ale jandarmeriei na
ționale care, de obicei, are drept 
misiune numai paza frontierelor.

Aceeași agenție relatează că mi
nistrul finanțelor, Guillermo Klein, 
a declarat, la 15 aprilie, că situația 
economică a țării „se dovedește a fi 
mai rea decît se aștepta“. Deficitul 
bugetar va depăși cifra de 40 mi
liarde de pesos, cum anunțase mi
nistrul economiei, Pinedo, săp- 
tămîna trecută.

CIUDAD DE GUATEMALA 16 
(Agerpres). — Agenția U.P.I. anunță 
că partidele politice 
studenți, profesori 
alte personalități din viața publică 
din Guatemala au adresat președin
telui 'Ydigoras Fuentes „cererea for
mală" de a demisiona. Fuentes 
este acuzat că poartă răspunderea 
pentru moartea a patru studenți 
uciși săptămîna trecută în cursul 
unei manifestații antiguvernamenta
le. De asemenea, guvernul Fuen
tes este învinovățit de fraude e- 
lectorale în cursul ultimelor alegeri 
pentru congres. Agenția americană 
subliniază că Fuentes se află în fața 
celei mai. puternice presiuni din par
tea opoziției de cînd a fost ales ca 
președinte. S-au mai alăturat cererii 
de demisie a președintelui, Consiliul 
municipal al capitalei, cît și Con
siliul superior al universității.

de opoziție, 
universitari și

exprimă părerea 
„liderii, politici 
cererile forțelor

------ ———O® O------------

Tulburări și crime comise de fasciștii O. A. S. 
în orașele Algeriei

— Relatările agenției Algérie Presse Service —
TUNIS 16 (Agerpres). — Referin- 

du-se la continuarea acțiunilor crimi
nale ale ultracolonialiștilor din „Or
ganizația armată secretă", agenția 
Algérie Presse Service arată că 
„manifestațiile fasciste care se în
mulțesc de două zile la Alger, Oran 
și Bone pun în mod stringèht pro
blema menținerii ordinii publice în 
Algeria". " ?

Luînd ca pretext condamnarea la 
moarte a fascistului Jouhaud,- conti
nuă agenția citată, O.A.S. provoacă 
manifestații, tulburări și greve la 
Oran, Bone, Alger și în același 
timp își continuă provocările în rîn- 
dul cadrelor didactice europene și 
sabotajul în școli și institutele de 
înv.ățămînt .superior,. Această situa
ție durează de prea mult timp —- 
continuă agenția. Totul vădește că 
numeroasele apeluri lansate de 
înaltul comisar francez în Algeria 
n-au fost luate în seamă de înver- 
șunații adepți ai rasismului și co
lonialismului. Continuarea acestei 
situații, arată Algérie Presse Ser
vice, nu face decît să agraveze 
anarhia administrativă din Oran și 
din unele cartiere ale orașelor 
Alger și Bone.

Organul executiv 
gerian are acum întreaga putere și 
dispune de o forță locală pentru 
a asigura ordinea publică în Al
geria, inclusiv în marile orașe — 
adaugă Algérie Presse Service.

o® o------ ----

ALGER 16 (Agerpres). — în 
cursul zilei de duminică, legătura 
telefonică cu Oranul a fost între
ruptă din cauza ocupării centralei 
telefonice din acest oraș de către 
bande înarmate ale „Organizației 
armate secrete“. De-abia spre seară 
ei au părăsit localul centralei tele
fonice, reușind să se facă nevăzuți.

★

Agenția United Press Internatio
nal relatează că de Ia începutul 
acestui an, ca urmare a atentate
lor puse la cale de O.A.S.-iști, s-au 
înregistrat 3.656 de morți și 7.955 
de răniți.

provizoriu al-

LA LONDRA

Conferința anuală a organizației Mișcarea 
pentru eliberarea coloniilor

LONDRA 16 (Agerpres). 
de 14 și 15 aprilie a avut 
dra conferința anuală a 
Mișcarea penfru eliberarea coloniilor, 
una dintre cele mai mari organizații ce 
luptă împotriva dominației coloniale.

Delegații la conferință au adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care se sub
liniază necesitatea desfășurării unei 
largi munci de lămurire asupra esenței 
neocolonialismului. A fost adoptată, de 
asemenea, o rezoluție care cheamă la 
intensificarea campaniei împotriva dis
criminării rasiale și a încercărilor capita
liștilor, a presei capitaliste și a elemen
telor fasciste de a 
sei muncitoare.

La conferință a 
zoluție prin 
de la Evian 
din Algeria, 
își exprimă 
algerian va crea un stat cu adevărat 
liber și democrat. în același timp se 
subliniază necesitatea unei politici fer
me din partea guvernului francez pen
tru a pune capăt activității teroriste,

— în zilele 
loc la Lon- 
organizafiei

scinda rîndurile cla-

de sabotare a acordurilor, desfășurata 
de organizația ultracolonialisfă O-.A.S.

A fost adoptată, de asemenea, o re
zoluție cu privire la Laos și Vietnamul 
de sud, prin care se exprimă neliniștea 
parficipanților la conferință în legătură 
cu acțiunile S.U.A. în această regiune. 
Participanjii subliniază că o mare răs7 
pundere pentru situația creată revine 
guvernului englez, care refuză să la a- 
titudine pentru a pune capăt amestecu
lui american în aceste două țări. Con
ferința a indicat căile concrete pentru 
intensificarea pe viitor a activității or
ganizației Mișcarea pentru eliberarea 
coloniilor, pentru atragerea opiniei 
publice la lupta de lichidare a rămă
șițelor colonialismului.

Delegații la conferință au cerut să sefost adoptată o ra
se salută acordurile acorde independența poporului Maltei 

și să fie lichidate bazele militare en
gleze din Cipru.

Reprezentanții organizației Mișcarea 
pentru eliberarea coloniilor au con
damnat cu asprime deținerea sub stare 
de arest a lui Antoine Gizenga și au 
chemat pe toți membrii organizației să 
lupte pentru punerea lui imediată în 
libertate.

------------ O® O--------—

Substratul renunțării de către marile societăți 
din S. U, A. la scumpirea oțelului

care
de încetare a războiului 
Participanjii la conferință 
convingerea că poporul

WASHINGTON 16 (Agerpres). Du
pă cum relatează agențiile america
ne de presă, marile societăți de oțel 
din S.U.A. au-renunțat la scumpirea 
oțelului cu 6 dolari per tonă anun
țată la 6 aprilie de societatea U.S; 
Steel, principala producătoare de 
oțel. Zilele trecute, în cadrul unei 
conferințe de presă, Mcnamara, mi
nistrul de război, anunțase că. 
scumpirea oțelului va duce la creș
terea cheltuielilor militare ale S.U.A. 
cu circa 1 miliard de dolari sau 
chiar mai mult pe an. Creșterea 
prețului materialelor militare, a- 
spus ministrul, ar putea afecta în-, 
săși structura 
străinătate și 
plăți, și așa 
țării. Or, a 
„dacă balanța 
brează, noi nu ne vom putea men
ține forțele noastre armate în străi
nătate”. Accentul pus asupra laturii 
militare a problemei, cît și faptul 
că Pentagonul a hotărît să plaseze 
o comandă de 11.000 tone de oțel 
unei societăți mai mici, „Lukens 
Steel Co”, care nu scumpise prețul 
oțelului, a determinat pe magnații 
oțelului să revină asupra hotărîrii 
luate. De altfel, în declarația remi
să presei de Arthur Homer, pre
ședintele Societății „Bethlehem 
Steel” — a doua ca importanță din 
Statele Unite — se spune că „anu
lăm majorările de prețuri la oțel 
pentru a putea face față concuren
ței”. Homer a lăsat însă să se în
țeleagă că așteaptă o compensație 
pentru „sacrificiile” făcute de socie
tăți prin renunțarea la noile pro
fituri suplimentare. El a cerut „un 
tratament mai corespunzător din 
partea guvernului prin acordarea 
de reduceri de impozite și a pretins 
„colaborarea” muncitorilor „pentru 
reducerea prețului de cost”/ Această

„colaborare” înseamnă în fapt re
nunțarea la orice revendicări pri
vind majorarea salariilor. Se știe că 
acordul încheiat între societățile si
derurgice și Sindicatul unit al oțe- 
larilor nu prevede pentru noul con
tract colectiv, care va intra în vi
goare la 1 iulie, nici o mărire de 
salarii pentru o perioadă de un an, 
după care sindicatul și-a rezervat 
dreptul de a prezenta noi reven
dicări.

dolarului față de 
echilibrul balanței de 
destul de precar, 
subliniat Mcnamara, 
de plăți nu se echili-

Cuvîntarea lui Jănos Kâdâr la consfătuirea 
conducătorilor brigăzilor de muncă socialistă

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
la 14 aprilie, la consfătuirea condu
cătorilor brigăzilor de muncă socia
listă, a luat cuvîntul Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare.

Cu acest prilej, Jănos Kâdâr s-a 
referit la situația internă a țării și 
la sarcinile în domeniul politicii ex
terne.

Luptăm pentru lichidarea rămăși
țelor războiului, a spus el, pentru 
rezolvarea problemei Berlinului occi
dental, pentru încheierea Tratatului 
de pace cu Germania. Luptăm, de 
asemenea, pentru lichidarea unor 
astfel de rămășițe ale trecutului ça 
sistemul colonial.

Ne pronunțăm și pentru rezolvări 
parțiale. Țările socialiste, a spus el, 
aprobă și sprijină propunerile pri
vitoare la crearea unei zone denu- 
clearizate sau încetarea experimen
tării armei nucleare.

Referindu-se la dezbaterile în pro
blema încetării experimentării ar
mei nucleare, vorbitorul a arătat 
că S.U.A., Anglia și Franța vor în 
prezent un control internațional. De 
ce tind spre aceasta ? Pentru că, 
după părerea lor, sînt mai prețioasa 
secretele la care ei vor să aibă ac
ces. Dacă Statele Unite ar considera 
propriile secrete ca fiind mai pre
țioase, ele nu ar tinde atît spre un 
control internațional. în al doilea 
rînd, acela care tinde în această pro
blemă spre un control internațional 
nutrește planuri secrete de agresiu-i 
ne, pentru care are nevoie să cu
noască obiectivele adversarului său. 
Această propunere este deci inac-t 
Ceptabilă, întrucît pacea popoarelor 
și securitatea lor sînt garantate în-« 
deosebi de faptul că Uniunea So« 
vietică și celelalte țări socialiste» 
dispun de o suficientă forță pentru 
a duce o-politică de pace și pentru 
a ține în frîu pe imperialiști să nu 
dezlănțuie un nou război mondial«

—— .....OgO '

„Dreptul avocaților de a avea întrevederi 
cu A. Gizenga este incontestabil“

Protestul Organizației pentru apărarea păcii din Republica 
Mali

BAMAKO 16 (Agerpres). — Opinia 
publică din Republica Mali protes
tează împotriva faptului că guvernul 
central congolez și Administrația 
O.N.U. în Congo nu permit avoca- 
ților care s-au oferit să-l apere pe 
Antoine Gizenga să vină la Leopold
ville.

în legătură ou aceasta, Organiza
ția pentru apărarea păcii din Re- 
publioa Mali a adresat președinte

lui celei de-a XVI-a sesiuni;a O;N.U, 
șl primului ministru, Ad’oula, tele
grame de protest. „Dreptul ăvocați- 
lor de a avea o întrevedere cu G1« 
zenga este incontestabil, se arată în 
telegramă. De aceea, refuzul de a 
permite accesul în Congo apărăto
rilor lui Gizenga constituie un aten
tat la drepturile șl libertățile recu
noscute de toți.

In ciuda ploii, mii do muncitori francezi de la „Forges Hennebont" au demonstrat pentru apărarea 
drepturilor lor.

Vești din țările socialiste
«Teana contemporaneității a 

devenit dominantă în producțiile 
„Mosfilmului"» — eerie V. Surin, 
directorul general al studioului 
de filme, într-un articol consacrat 
realizărilor pe anul 1962. Planul 
de muncă pe acest an cuprinde 
scenarii pe teme variate luate 
din viața constructorilor comu
nismului. în afară'de aceasta, se 
vor face' cîteva ecranizări după 
unele opere valoroase ale litera
turii sovietice. Printre acestea va 
fi filmul în două serii după ro- 

! mânui „Pădurea rusă" de L, Leo- 
( nov și filmul pamflet „Fuga lui 
f. ■ . mister Mc Kinley", după scena- 
[ rjițl aceluiași autor. Filmul „Se- 
f .cretarul comitetului regional", 
I după romanul lui V. Koicetov, ya 
[ oglindi pe ecran noul în viața 
f Uniunii Sovietice după Congresul 
( al XX-lea al P.C.U.S., lupta co

muniștilor pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

"în 1962

( cinilor trasate de partid.
t Regizorul G. Danelia, creatorul 
j- mult apreciatului film „Serioja", 
( este ocupat în prezent cu turna-
( rea filmului „Calea spre debar

care oglindește munca 
și plină de primejdii

a marinarilor din echipele de sal
vare.

Cu multă nerăbdare este aș
teptată marea epopee cinemato
grafică „Război și pace", după 
romanul lui Lev Tolstoi, la care 
lucrează un mare grup de ci
neaști în frunte cu Serghei Bon- 
darciuk.

Una din producțiile cele mai 
importante ale anului 1962 va fi 
filmul despre Cuba revoluționa
ră la care lucrează regizorul M. 
Kalatozov, după un. scenariu al 
poetului sovietic B, Evtușenko'. și;

• al poetului Cuban Enrique . Pine
da Barnet. Filmul va înfățișa; 
lupta curajoasă a poporului 
cuban pentru libertate și inde
pendență, pentru- socialism..

Coproducția sovieto-poloneză 
„Lenin la Poronino" va.transpune 
pe ecran perioada trăită de V. T. 
Lenin în Polonia înainte de revo
luție.

în colaborare cu cineaștii ita
lieni, „Moisfilm" lucrează la tur
narea filmelor „O poveste italia
nă" (regizor Giuseppe de San
tis) și „Ce e nou în Orient" (re
gizor Romolo Marcellini).

In total, anul acesta studioul 
„Mosfilm" va 
me de lung

pioduce 25 de fil- 
metraj.

Construirea unui sistem de irigare in Guandun
In primăvara aceasta peste 

150.000 ha de pămînt din R. P. 
Chineză au primit apă prin ca
nalele sistemului electrificat de ■ 
irigare și drenaj din Cju-Țian, 
provincia Guandun.

Pe teritoriul cuprins în acest 
sistem de irigare funcționează de 
pe acum peste 400 de puternice ' 
stații de porhpare. In prezent aici 
se efectuează și alte lucrări: se 
construiesc noi canale de irigare 
și stații de pompare care se co- 
nectează-lă linii de' curent de 
înaltă terisiüne. După ce va in
tra în funcțiune cu- întreaga sa 
capacitate, sistemul Cju-Țian va 
iriga peste 400.000 ha pămînt.

„Canalul tineretului“ — o pan- ; 
glică lungă de 170 km care șer- ■ 
puiește de-a lungul peninsulei \ 
Lei-Cijou — a dat viață nouă à- ■ 
griculturii acestei regiuni, una 
'din cèle mai secetoase din sudul 
Chinei. Pe măsură ce crește re
țeaua de canale, țăranii din Lei- 
Cijou renunță la cultivarea cul
turilor de mică productivitate și 
trec la cultivarea orezului irigat.

UN NOU SECTOR ELECTRIFICAT DE CALE FERATĂ
Direcției regionaleLucrătorii 

feroviare Kosice au recepționat 
noul sector electrificat al căii fe
rate Krasna Nad Hormadem-—Ko
sice. In felul acesta s-a început 
traficul trenurilor electrice de 
mărfuri și de călători pe distan
ța Praga—Slovenske Nove Mesto. 
Căile ferate din rețeaua regiona

lei Kosice au 
km, din care 
este electrificat.

Prin intrarea în exploatare 
înainte de termen a noului sec
tor electrificat se accelerează 
transportul. Se îmbunătățesc tot
odată condițiile de călătorie.

un traseu de 1.500 
aproape o treime

Pentru securitatea muncii

Vasul „Lübbenau", construit la șantierele 
nemünde (R.D.G.), este primul dintr-o serie de 
ment de 11.200 de tone.

rrnow din War- 
cu un deplasa-

Pentru evitarea acci
dentelor în mine, un co
lectiv de specialiști din 
R. P. Polonă a realizat 
un dispozitiv pentru ex
tragerea gazului me
tan direct din straturi-

le de cărbune. Această 
operație necesită găuri- 
rea pereților galeriilor 
subterane. S-a construit 
un sfredel pneumatic 
special de mare randa
ment, care poate fi mî-

nuit ușor, Probele efec
tuate au dovedit calită
țile tehnice ale aparatu
lui. De curînd, la o fa
brică din Oswiecim a 
început producția în se
rie a noului aparat.
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TOVARĂȘUL N. S. HRUȘCIOV A PRIMIT
PE AMBASADOR,UI R. P. ROMÎNE IA MOSCOVA

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 16 aprilie, 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a prl-

mit pe N. Guină, ambasadorul ex-< 
traordinar și plenipotențiar al 
Romîne la Moscova, și a avut 
o convorbire prietenească.

-O|O ■ II

R. P. 
cu el

In numele delegațiilor țărilor neangajate a fost prezentat 
problema încetării experiențelor nucleareun memorandum în
ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., adresat primului ministru 
al Marii Britanii, H. Macmillan.

Delegații Angliei și S.U.A., care 
au urmat la cuvînt, au încercat să

Reprezentanții Angliei, Italiei și 
S.U.A., care au făcut scurte decla
rații, au promis să Studieze apro
fundat și serios acest document și 
să raporteze imediat desprè el gu
vernelor lor. Totodată, delegații en
glez și american s-aU grăbit să'cree-

GENEVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : C£a de-a 21-a ședință 
plenară a Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare și-a desfășurat 
lucrările la 16 aprilie șub președin
ția delegatului Etiopiei. . , . ,

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo- diminueze impresia profunda pro- __ ____ .
rin, care a luat cuvîntul la începutul dusa de mesajul șefului guvernului ze îndoieli în ce privește propune-, 
ședinței, a dat citire mesajului de sovietic asupra membrilor Comite- rile statelor neutre. Ei. au declarat 
răspuns al Iui N. Ș. Hrușciov,. pre-- tului.

MOSCOVA 16 (Agerpres). TASS transmite : Direcția Centrală de 
Statistică a U.R.S.S. anunță că industria sovietică a îndeplinit cu 103 
la sută planul producției globale pe primul trimestru al anului curent, 
în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, volumul producției 
industriale a crescut, cu peste 9 la sută.

Planul a fost depășit de toate republicile unionale. Productivitatea 
muncii a crescut cu peste 5 la sută în industria sovietică, în compârație 
cu primul trimestru al anului trecut.

----------- O •<>------------

— Cu 
libertă- 
fost or- 
sindica- 
miting.

CAIRO 16 (Agerpres). 
prilejul sărbătoririi Zilei 
ții Africii la 15 aprilie a 
ganizat la Cairo în sala 
telor agricole un mare

Luînd cuvîntul la miting vice
președintele R.A.U. și ministru 
al. afacerilor interne, Zakaria 
Mohieddin, a dat citire mesaju
lui de 
Nasser 
primat solidaritatea 
R.A.U. ’ '

Memorandumul in problema 
încetării experiențelor nucleare

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Braziliei, care în numele de
legațiilor tuturor țărilor neangaja
te, participante la lucrările Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare, adică în numele delegațiilor 
Birmaniei, Braziliei, Etiopiei, Indiei, 
Mexicului, Nigeriei, R.A.IT. și Sue
diei, a prezentat spre examinare 
membrilor Comitetului un memo
randum în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară. Autorii 
memorandumului cer puterilor nu
cleare să nu înceteze eforturile în 
.Vederea realizării cît mai grabnice 
a unui acord privind interzicerea 
pentru totdeàupa a experiențelor cu 
arma nucleară. în acest scop ei pro
pun, între altele, crearea, după cum 
se exprimă ei, a unui sistem de su
praveghere continuă și de control e- 
fectiv pe bază pur științifică și nepo- 
litică. După părerea lor,, acest sis
tem trebuie să reprezinte îmbina
rea sistemelor naționale existente de 
supraveghere cu o Comisie interna
țională, alcătuită din oameni de ști
ință avînd o înaltă calificare, pe cît 
posibil din țările neutre.

în cercurile de la Geneva se sub
liniază, în legătură cu prezentarea 
acestui memorandum, că el este ro- 
'dul îndelungatelor tratative dintre 
reprezentanții țărilor neutre, care au 
continuat pînă la începerea ședinței 
'din 16 aprilie.

Memorandumul este privit la Ge
neva ca o mărturie că se depun noi 
eforturi în vederea găsirii unei re
zolvări reciproc acceptabile a proble
mei care preocupă întreaga omenire

— încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, care a devenit extrem de 
acută din cauza' planurilor anglo- 
americane de a efectua experiențe 
nucleare în regiunea Oceanului Pa
cific.

că au de ridicat o serie de proble
me, și în special problema creării 
posturilor de control lă fața locului.

în .continuare, delegatul S.U.A. a 
dat de înțeles că Statele Unite nu 
intenționează să renunțe la, preten
țiile lor privind crearea unei re
țele ramificate de posturi de con
trol internaționale, iar delegatul en
glez a declarat chiar că se îndoieș
te ca noua 
la succesul

(Agerpres). — 
I • I-. 7- i ' ■ 'à

Palatul, Congre
s-a deschis cel

Cuvîntarea reprezentantului

propunere să contribuie 
lucrărilor Comitetului.

U. R. S. S.,

MOSCOVA 16 
TASS transmite : ■

La 16 aprilie, în 
selor din 'Kremlin
de-al XIV-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S. La congres participă N.' S. 
Hrușciov și alți conducători ai parti
dului comunist și guvernului 
vietic.

Serghei Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L., a anunțat că

so-

V. A Zorin
Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 

Zorin, a dat asigurări că guvernul 
sovietic va studia cu toată atenția 
memorandumul în problema înce
tării experiențelor cu arma nuclea
ră, care este rezultatul năzuinței ță
rilor neutre ca tratativele cu. privi
re la încetarea 
arma nucleară 
punctul mort.

V. A. Zorin
mînd procedura de lucru, adopta
tă de Comitet, să £e treacă la exa
minarea următorului capitol al vii
torului acord cu privire la dezar
marea generală și totală. Astăzi, a 
spus el, am dori să ne ocupăm de 
prevederile generale, privind obli
gațiile statelor în ce privește con
trolul asupra dezarmării, feeste o- 
bligații sînt prevăzute în articolul 
2 din capitolul I al proiectului de 
tratat, prezentat de Uniunea Sovie
tică spre examinare Comitetului ce
lor 18 state.

V. A. Zorin a subliniat că poziția 
Uniunii Sovietice în problema con
trolului este determinată de năzuința 
de a asigura încrederea fermă a par
ticipanților la tratat

■O» O '

experiențelor cu 
să se urnească din

a propus apoi, ur-

că dezarmarea

Cercurî largi ale opiniei publice cer 
să nu efectueze experiențe nucleare în atmosferă

LONDRA 16 (Agerpres). La 15 
aprilie la Londra a avut ioc confe
rința partizanilor păcii la care au 
participat delegați a 37 de organizații 
ale partizanilor păcii, precum și or
ganizații sindicale și politice. Parti- 
cipanții la conferință au hotărît să 
adreseze președintelui Kennedy un 
mesaj în care să-i ceară să amîne 
pe un timp nedeterminat efectuarea 
experiențelor nucleare. De aseme
nea s-a hotărît să se adreseze un 
mesaj primului ministru al Angliei, 
Macmillan, în care să i se ceară „să 
facă tot ce depinde de el” pentru 
realizarea unui acord in Comitetul 
celor 18 țări pentru dezarmare de 
la Geneva.

Pauling, a adresat ziarului „NEW 
YORK TIMES“ o scrisoare în care 
se pronunță împotriva reluării de 
către S.U.A. a experiențelor nu
cleare în (țtmosferă. Pauling cere 
președintelui Kennedy să amine ex
periențele proiectate sau să renunțe 
la ele, considerînd că un astfel de 
pas „ar întări securitatea poporului 
american și ar corespunde adevă
ratelor interese ale Statelor Unite".

★

STOCKHOLM 16 (Agerpres). 
Referindu-se la hotărîrea S.U.A. 
a relua experiențele nucleare
atmosferă, ziarul suedez „AFTON
BLADET“ critică respingerea de 
către guvernul american a propu
nerii cu privire la abținerea S.U.A. 
și Marii Britanii de a efectua expe
riențe nucleare pe perioada cît se 
desfășoară la Geneva Conferința ce
lor 18 state pentru dezarmare.

de 
în

totală se efectuează de

Sf
COPENHAGA 16 (Agerpres). — 

Asociația daneză „Mișcarea împo
triva armei atomice“ a adresat con
ducerilor partidelor politice, organi
zațiilor sindicale, de masă și cultu
rale din Danemarca un apel în care 
le cheamă să participe la un marș 
împotriva înarmării atomice. Acest 
marș, cu punctul de pornire de la 
Holbaek — primul oraș unde a fost 
amplasată arma-rachetă — pînă la 
Copenhaga, va avea loc între 20 și 
22 aprilie.

142 de scriitori, 70 de artiști, 150 
de pictori și sculptori, 11 compozi
tori și alții — în total 377 de repre
zentanți ai vieții culturale din Da
nemarca — au adresat poporului da
nez un apel cerîndu-i să sprijine 
campania împotriva armei atomice, 
împotriva cursei înarmărilor ato
mice.

Pregătirile pentru începerea 
experiențelor nucleare 

în Pacific au fost încheiate

'■k
NEW YORK 16 (Agerpres). — Cu

noscutul om de știință american, 
Laureat al Premiului Nobel, Linus

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum trans
mite agenția U.P.I., oficialități din 
S.U.A. au declarat la 15 aprilie că, 
după toate probabilitățile, prima se
rie a noilor experiențe nucleare a- 
mericane în atmosferă va începe în 
aproximativ zece zile. Potrivit infor
mațiilor furnizate de oficialități, pre
gătirile pentru experiențele nuclea
re în Pacific au fost de fapt înche
iate, prima explozie urmînd să fie 
efectuată în jurul zilei de 25 aprilie.

generală și 
toți în mod cinstit și conștiincios, 
că nici un stat nu se eschivează de 
la obligațiile pe care și le-a asumat 
în ce privește dezarmarea. Totoda
tă, a subliniat el, Uniunea Sovieti
că, după cum a' arătat în repetate 
rînduri N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, este hotărîtă să ac
cepte orice propuneri privind con
trolul asupra dezarmării, propuneri 
care vor fi făcute de puterile oc
cidentale, dacă ele vor accepta pro
punerile sovietice privind dezarma
rea generală și totală.

V. A. Zorin a arătat că guvernul 
sovietic s-a bazat consecvent pe 
principiul că în fiecare etapă vo
lumul controlului trebuie să cores
pundă exact volumului și caracte
rului măsurii de dezarmare care se 
înfăptuiește în etapa dată. El a 
demonstrat inconsistența cererilor 
formulate în Occident cu privire 
la controlul nivelurilor forțelor ar
mate și armamentului, care rămîn 
provizoriu la dispoziția statelor. 
Dacă în cadrul dezarmării ambele 
părți vor reduce în fiecare etapă 
forțele lor armate în proporțiile sta
bilite, aceasta, fără îndoială, va 
duce la micșorarea pericolului dez
lănțuirii unui conflict militar, deși 
nu se va controla de cîți soldați, 
tunuri, rachete și avioane mai dis
pun statele. în ultimii ani, în unele 
țări a devenit o modă să se vor
bească despre „echilibrul groazei”, 
despre „balanța groazei“ între Est și 
Vest. Dacă s-ar traduce aceste ex
presii absurde în limba normală o- 
menească ar însemna probabil că 
din punct de vedere militar între 
două grupări militare-politice prin
cipale există aproximativ un echi
libru de forțe. Dacă-i așa, atunci 
cînd în procesul dezarmării fiêcare 
parte își va reduce puterea sa mi
litară cu o anumită cantitate stabi
lită de armament și forțe armate, 
este absolut limpede că raportul, de 
forțe nu se va schimba din această 
cauză.

în ceea ce privește cererile de a 
se verifica nivelurile forțelor ar
mate și armamentelor care rămîn 
deocamdată la dispoziția statelor, a- 
cesta este un control înaintea de
zarmării, un control asupra înar
mărilor, și îl privim ca pe o recu
noaștere militară și spionaj.

Trebuie să spun absolut sincer și 
cît se poate de clar, a subliniat 
V. A. Zorin, că Uniunea Sovietică 
nu va accepta un asemenea con
trol.

Sperăm, a declarat în încheiere 
reprezentantul sovietic, că propune
rile 
pra 
vor 
tru ' 
spre 
mării. Totodată, sîntem hotărîți să 
studiem cu atenție toate celelalte 
propuneri cu privire la măsurile 
și formele controlului, care vör pu
tea fi prezentate de alte state.

Sîntem convinși că, dacă există 
la toți dorința sinceră : de a se â- 
junge la un acord, nu ne va fi greu 
să ajungem la o înțelegere 
problemelor controlului.

C.C. al U.T.C.L., a anunțat că la 
congres sînt aleși 3.878 de delegați. 
La Moscova au sosit reprezentanții 
organizațiilor de tineret din 58 de 
țări. La congres participă Piero Pie- 
ralli, președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Jiri 
Pelikan, președintele Uniunii Inter
naționale a Studenților. Din partea 
tineretului din R. P. Romînă, la lu
crări ia parte o delegație condusă 
de Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

Congresul a ales în unanimitate 
prezidiul. în prezidiul de onoare al 
congresului delegații au ales Prezi
diul, C.C. al P.C.U.S., în. frunte, cu 
Nikita Hrușciov.

Din partea C.C. al P.C.U.S., con
gresul a fost salutat de Frol Kozlov, 
membru în prezidiu și secretar al 
C.C. al P.C.U.S. In mesajul de salut 
adresat congresului, C.C. al P.C.U.S. 
a cerut ca tinerii sovietici să fie edu
cați în spiritul tradițiilor eroice ale 
luptei revoluționare, în spiritul idei
lor marxism-leninismului. Principiile 
codului 
buie să 
cu zi a

Comitetul Central al P.C.U.S. și-a 
exprimat convingerea fermă că cei 
19 milioane de comsomoliști care se 
află în avangarda construcției comu
nismului, prin munca lor eroică, vor 
înscrie noi pagini în istoria ' victo
riilor comuniste, în triumful ideilor 
ma'rxism-leninismului.

Serghei Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L., a prezentat rapor
tul cu privire la activitatea Comi
tetului Central al U.T.C.L. și sarci
nile " Comsomolului în lumina hotă- 
rîrilor Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

salut al președintelui 
în care acesta a ex- 

poporului 
cu celelalte popoare ale 

: continentului african și cu „lupta 
; lor plină de bărbăție pentru in

dependența politică și economică, 
pentru lichidarea bazelor impe
rialiste și a monopolurilor”.

■k
JOHANNESBURG 16 (Ager

pres). — După cum transmite a- 
genția Reuter, în ciuda prezen
ței'unui mare număr de polițiști 
pe străzile capitalei Republicii 
Africii de Sud, populația africa
nă îmbrăcată în costume tradi
ționale a sărbătorit prin cîntece 
și dansuri Ziua libertății Africii.

In localitatea Paarl, la 40 de 
mile de Capetown, poliția a tras

S € IU
comunică a-

14 aprilie,

moral al comunismului tre- 
devină o lege a vieții de zi 
tineretului.

Manifestație la Cardiff 
împotriva planurilor 

de transferare a unor 
unități vest-germane 

în Anglia
LONDRA. La Cardiff a avut loc 
manifestație organizată de au-o

toritățile locale, organizațiile sindi
cale și organizațiile locale ale 
partidelor laburist și cooperatist, în 
semn de protest împotriva planuri
lor de transferare a unor unități 
militare vest-germane pentru Ins
trucție militară în Anglia.

Acum un

ir ir ie § ir

noastre privind controlul asu- 
dezarmării generale și totale 

fi acceptabile la baza lor pen- 
toți cei care tind cu adevărat 

: rezolvarea problemei dezar-

asupra

Ir. apropiere de fabrica „Elit" de la periferia orașului Tel Aviv — capitala Izraelulul — poliția a 
atacai cu brutalitate pe muncitorii care au participat la greva generală.

în urmă cu un an, în dimineața 
de 17 aprilie 1961, lumea lua cunoș
tință ou indignare de evenimentele 
din zona Mării Caraibilor. Adversa
rii libertății Cubei îndrăzniseră să 
ridice mîna asupra poporului aces
tei țări.

Unități de mercenari contrarevolu
ționari, înarmați pînă în dinți, inva
daseră insula, în zona Zapata, nu 
departe de Playa Giron. Cuba tre
cea printr-o grea înoercare.

Scopul invaziei organizate de 
cercurile imperialiste era de a smul
ge poporului cuban drepturile cîș- 
tigate prin eliberarea sa de sub do
minația monopolurilor nord-ameri- 
cane și de a restaura în Cuba ve
chile rînduieii.

E știut cum arătau aceste rînduieii. 
Cînd, pe timpul dictatorului; Batista, 
în Wall-Street se amintea numele 
Cubei, el era exprimat printr-o „șa
radă“ cifrată. Cheia cifrului ? Pro
centele dividendelor produse de 
fluctuațiile bursei zahărului. Pămîn- 
turile cele mai mănoase, minele, 
principalele bogății naturale, pînă 
și unele șosele și drumuri rurale fu
seseră acaparate de trusturile stră
ine. Cuba ajunsese unul din „polu
rile" foametei pe glob, deși după 
calculele specialiștilor, solul insulei 
ar fi putut hrăni 50 de milioane de 
oameni, nu șase, la cît se ridica 
populația țării.

Acestor stări de luorurl le-a pus 
capăt revoluția cubană care la 1 ia
nuarie 1959 arborase deasupra Ha
vanei, steagul libertății.

Perioada care trecuse de la victo
ria revoluției pînă în aprilie 1961 
era scurtă ; în acest timp, în cele 
mai diferite domenii de activitate au 
fost obținute în Cuba succese de 
seamă. îndată chiar după victorie, 
a început înfăptuirea pe soară 
largă a reformei agrare. Pentru pri
ma oară într-o țară a emisferei la- 
tino-americane au fost adoptate 
măsuri care lichidau sistemul lati
fundiar, naționalizau imensele pro
prietăți agrare și întreprinderile in
dustriale aflate în posesia trustu
rilor. Treptat, se punea capăt pără- 
giniril economice a țării, numărul 
șomerilor a început să scadă ; pe 
cuprinsul insulei din Caraïbe au ră
sărit noi întreprinderi industriale ; 
au fost înălțate școli, spitale, biblio
teci.

asupra participanților la de
monstrație. Aceștia au răspuns 
apărîndu-se cu pietre.

★

MOGADISCIO 16 (Agerpres). 
— Locuitorii capitalei Somaliei 
au sărbătorit Ziua libertății 
Africii printr-o manifestație de 
mari proporții. Ei purtau pan
carte pe care scria „Jos imperia
lismul”, „Independență completă 
Africii”.

*
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Printre cei care au luat cuvîn
tul la adunarea organizată la 
New York în cinstea Zilei liber
tății Africii, transmite agenția 
U.P.I., au fost Kenneth Kaunda, 
liderul Partidului unit al inde
pendenței naționale din Rhode
sia de Nord, Oliver Tambo, vi
cepreședinte al Partidului con
gresul național african din Afri
ca de sud, și Eduardo Mondlane, 
reprezentantul mișcării de elibe
rare din Mozambic. Ei au cerut 
să se pună capăt fără întîrziere 
dominației coloniale în țările lor.

PEKIN. După cum 
genția China Nouă, la 
E Țzi-cijuan. ministrul comerțului 
exterior al R.P. Chineze, a' oferit o 
recepție în cinstea membrilor dele
gației economice sovietice, în' frunte 
cu N. S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S.

în cadrul, recepției E Țzi-cijuan și 
N. S. Patolicev au rostit cuvîntări 
în care au salutat dezvoltarea rela
țiilor economice și comerciale între 
R.P. Chineză și Uniunea Sbvietică 
și prietenia între popoarele celor 
două țări. ,

VARȘOVIA. La 15 aprilie s-a 
deschis la Varșovia o conferință 
internațională în problemele istoriei 
“mișcărilor de rezistănță. La lucrări
le conferinței participă delegații din 
20 de țări. Din R. P. Romînă parti
cipă o delegație alcătuită din tova
rășii N. Goldberger, Gh. Zaharia, 
directori adjuncți ai Institutului de 
istorie a partidului de pe lingă C.C. 
al P.M.R., și Mihai F atu, șef adjunct 
de catedră. la școala superioară de 
partid „Ștefan Gheorghiu".

ROMA. — La Florența s-a des
chis cel de-al treilea Congres al aso
ciației naționale a foștilor deținuți 
din lagărele de concentrare naziste. 
La congres participă reprezentanți 
ai celor 3000 de foști deținuți rămași 
în viață, dintre 30.000 de italieni 
deportați în aceste lagăre.

MOSCOVA. La 16 aprilie, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter-

•
ne al U.R.S.S., a părăsit Moscova 
plecînd la Belgrad într-o vizită ofi
cială de răspuns, în baza înțelege
rii dintre guvernele U.R.S.S. și R.P.F. 
Iugoslavia. Andrei Gromîko va ră- 
mîne în Iugoslavia o săptămînă. Ko- 
cea Popovici, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al R.P.F. Iu
goslavia, a făcut o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică în anul 1961.

cest domeniu, în comparație cu luna 
martie 1961, prețurile au crescut cu 
11 la sută.

BONN. Procuratura orașului Wies
baden anchetează cazul a 8 foști 
funcționari ai siguranței hitleriste 
„SD“. și al poliției. în timpul războiu
lui, aceștia au participat activ la a- 
sasinarea în masă a prizonierilor de 
război sovietici și a populației civile 
evreiești din regiunea Lublin. Orga
nele judiciare vest-germane nu se 
grăbesc să examineze dosarele că
lăilor hitleriști, dintre care numai 
trei se află în detențiune preventivă. 
Agenția DPA își exprimă îndoiala 
că procesul lor va începe în cursul 
anului 1962.

TEL AVIV. în. Izrael costul vieții 
a crescut cu 2,5 la sută în perioada 
februarie-martie, se recunoaște ofi
cial într-o statistică dată publicită
ții la 15 aprilie. Agenția France 
Presse relatează că cea mai mare 
scumpire s-a înregistrat la produ
sele alimentare, subliniind 'că în a-

SAIGON. După cum anunță co
respondentul ziarului „New York 
Herald Tribune“, escadrila de eli
coptere a corpului I al infan
teriei marine americane a sosit la 
15 aprilie în Vietnamul de sud, 
pe bordul navei port-avion ameri
cane „Princeton“,

în afară de aceasta, scrie cores
pondentul, în prezent în Vietnamul 
de sud își desfășoară activitatea 
aproximativ 5.000 de americani. Mi
litarii din aviație și 
rează strîns cu forțele 
tale sud-vietnameze".

flotă colabo» 
guvemamen-

PARIS. în Franța 
trează un timp neobișnuit de rece 
pentru această perioadă a anului, 
în dimineața zilei de 15 aprilie, la 
Toulouse (în sud-vestul țării) termo
metrul a coborît la minus 2 grade. La 
Nisa, pe coasta Mării Mediterane, a 
căzut zăpadă. Localnicii nu își amin
tesc să fi nins vreodată la jumăta
tea lui aprilie în aceste locuri, unde 
se face plajă aproape tot timpul anu
lui.

Furtunile dezlănțuite în ultimul 
timp în Atlantic, în 
Franței, au scufundat 
vase.

se înregis-

vecinătatea 
numeroase

mare forfotă. Se urzesc planurile 
unei noi invazii împotriva Cubei. Se 
relatează că aproape 30 de tabere, 
înființate în Florida, au fost afec
tate pentru pregătirile mercenarilor 
contrarevoluționari. Pregătiri ase
mănătoare au loc și în Nicaragua, 
Guatemala, Republica Dominicană 
etc. Se înmulțesc, totodată, indicii
le despre eforturile pe care le în
treprind cercurile diriguitoare ame
ricane pentru a antrena și pe prin
cipalii lor aliați din N.A.T.O. la ac
țiuni fățișe împotriva Cubei.

Dar poporul cuban, strîns unit în 
jurul guvernului său revoluționar, al 
Organizațiilor Revoluționare Integra
te și al conducătorului revoluției 
cubane, Fidel Castro, stă cu vigi
lență de strajă în apărarea inde
pendenței și libertății Cubei. Aceas
ta constituie o chezășie că orice 
uneltiri anticubane ale cercurilor 
reacționare vor suferi cel mai ruși
nos eșec.

Poporul cuban, ca și oricare din
tre popoarele lumii, are dreptul de
plin de a dispune de propria sa 
soartă. Opinia publică iubitoare de 
pace acordă, totodată, o înaltă pre

ma de săracii Americii, de oamenii țuire poziției guvernului cuban în 
exploatați și înjosiți din 
Latină, care au hotărît să-și 
înșiși istoria lor.

După înfrîngerea de la Playa 
Giron, ziaristul american 
Lippmann scria :■ 
Washingtonul nu va înțelege că tre
buie să țină seama de schimbarea 
care a intervenit în anii din urmă 
în raportul de forțe de pe arena 
mondială, noua administrație va a- 
vea de făcut față unei serii de crize 
care îi vor aduce serioase preju
dicii...*.

Cum s-a văzut însă, păreri rezo
nabile, ca acelea ale lui W. Lipp
mann 
Actele 
continuat să 
dintre ultimele acțiuni a fost con
ferința O-S.A. (Organizația 
telor americane), de la 1 
del Este, unde, cum arată 
iul Uruguayan „El popular’, 
vernele latino-americane au 
chemate „să repete împotriva 
bei, sub forma unei intervenții 
lective, agresiunea eșuată 
Playa Giron*.  După cum 
însă, această conferință nu 
dat cu rezultatele așteptate 
țiatorii ei.

Știrile din ultimele zile arată că 
din nou, în Florida și la Miami •

an la Playa Giron
Oamenii care, pînă mai amil tre- 

cuți, în munți șl codri tropicali, pe 
văile rîurilor, în plantații sau în 
mlaștini, flămînzi, prost înarmați, 
luptau cu vitejie pentru cucerirea li
bertății, s-au dăruit din tot sufletul 
unei alte bătălii grele, care oere în
cordare și abnegație : bătălia pentru 
făurirea unei economii înfloritoare a 
patriei lor.

Succesele revoluției cubane au 
deschis o etapă nouă în lupta po
poarelor latino-americane ; ele de
monstrează că independența politi
că și economică a țărilor din aceas
tă emisferă poate fi înfăptuită în 
mod practic. Teama de exem
plul molipsitor al acestor înfăptuiri 
a determinat cercurile monopoliste 
să desfășoare cele mai brutale unel
tiri împotriva Cubei. Măsurile cu 
caracter de represalii au început 
să curgă, mergînd de la suprimarea 
de către S.U.A. a importurilor de 
zahăr cuban pînă la parașutarea de 
diversioniști în Cuba și incendierea 
plantațiilor de trestie de zahăr- de 
pe teritoriul acestei țări.

Invazia de la 17 aprilie 1961- a 
mercenarilor - contrarevoluționari a 
constituit un moment de vîrf dintr-o 
suită de acte agresive săvîrșite ne
încetat, timp de peste doi ani, îm
potriva Cubei. Agresorii se legănau 
in iluzia că revoluția cubană n-ar 
fi sprijinită de mase ; „ei afirmau 
— arăta ziaristul american S. Al- 
sop — că regimul lui Castro se va 
prăbuși ca zidurile Ierihonului". Or, 
în numai 72 de ore, ei au avut oca- 

i zia să se convingă că realitatea 
este cù totul' alta,’Ca un singur om 
s-a ridicat întreg poporul Cubei în 
apărarea independenței patriei sale 
și a cuceririlor revoluției. Eroii Sier- 
rei Maestro aù luptat cu vitejie, ni
micind bandele mercenarilor con
trarevoluționari. Din > încercarea de 
forțe care i-a fost impusă, Cuba a 
ieșit victorioasă.

Solidarizîndu-se cu cauza eroicu
lui popor din Caraibe, popoarele 
lumii au strigat la unison : „Jos 
mîinile de pe Cuba 1'. Popoarele 
latino-americane s-au identificat cu 
cauza Cubei, considerînd-o drept 
propria lor cauză. Cu hotărire au 
condamnat agresiunea imperialistă 
Uniunea Sovietică și celelalte sta
te ale lagărului socialist, ale căror 
luări de poziție în sprijinul Cubei

au constituit un avertisment serios 
dat agresorilor.

Zdrobirea intervenționiștilor de la 
Playa Giron a constituit o mare în- 
frîngere a imperialismului. Un în- 
vățămînt dintre cele mai im
portante, care se desprinde de pe 
urma evenimentelor desfășurate în 
zona Caraibilor, anul trecut, este că 
în condițiile noi de pe arena inter
națională, reacțiunii mondiale îi 
este tot mai greu să atenteze la in
dependența popoarelor diferitelor 
țări, și să-și impună voința altor po
poare. în zilele noastre, prin lupta 
unită a forțelor păcii, există posibi
litatea reală de a-i izola și a-i face 
să dea înapoi pe agresorii ce vor 
să readucă în robie popoarele care 
și-au cucerit independența.

Victoria de la Playa Giron, toate 
succesele revoluției cubane — cum 
arăta a doua Declarație de la Ha
vana — au demonstrat că de azi 
înainte istoria va trebui să țină sea-

America 
i scrie ei

Walter
„Atîta timp cît

n-au fost luate în seamă, 
ostile împotriva Cubei au 

se țină lanț. Una

problemele vieții internaționale, po
ziție călăuzită de ideea menținerii 
și consolidării păcii în lume. „...For
ța lumii progresiste — arată Fidel 
Castro — este uriașă, forțele lumii 
favorabile păcii sînt foarte puterni
ce. Cine este în favoarea păcii 7 Cel 
care știu că istoria este cu ei, că
rora istoria nu le vestește sfîrșitul 
lor apropiat, ci, dimpotrivă, le 
tă că lor le aparține viitorul'.

Poporul romîn se bucură 
toată inima de succesele 
nute de Cuba revoluționară în 
strucția vieții noi. Acestea sînt
cesele unui popor care ne este prie
ten apropiat.

Poporul nostru, ca și popoarele 
celorlalte țări socialiste, acordă po
porului cuban întregul sprijin în 
lupta sa pentru consolidarea victo
riilor de pînă acum, pentru dezvol
tarea economică, pentru apărarea 
independenței sale.

Cuba are prieteni mulțl. Alături 
de ea sînt toți oamenii iubitori de 
pace și progres ; întreaga omenire 
progresistă sprijină cauza dreaptă 
a poporului Cubei.

GEORGE IONESCU
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