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In regiunea București 
au fost semănate cu porumb 

277.000 ha

In intim pinarea
Folosind din plin capacitatea de lucru a tractoare

lor și mașinilor, mecanizatorii din G.A.S. și S.M.T. și 
colectiviștii din regiunea București obțin realizări 
frumoase la semănatul porumbului. în total gospodă
riile de stat și gospodăriile colective din regiune au 
semănat cu porumb 277.000 ha.

Fruntașe la semănatul porumbului sînt raioanele 
Urziceni, Zimnicea, Fetești, Lehliu, Călărași și altele.

In regiunea Oltenia 
193.896 ha

FRUNTAȘI AI UZINEI

în întrecerea pe care o desfășoa
ră în cinstea zilei de 1 Mai, mun- 

■ cițorii, tehnicienii și inginerii din 
uzina noastră pun în valoare noi 
rezerve de creștere a productivității 
muncii — cale principală de spori
re a producției, de micșorare a pre
țului de cost al produselor. Sarci
nile de plan care revin uzinei în a- 
cest an sînt de aproape 2 ori mai 
mari față de anul 1961. Noi ne-am 
propus să realizăm acest spor în
semnat de producție în mare par
te pe seama folosirii mai bune a 
agregatelor și utilajelor, pe seama 
îreșterii productivității muncii.

Uzina noastră este specializată în 
construirea de aparataj pentru in
dustria chimică și petrolieră. Exe
cutăm coloane metalice, schimbă
toare de căldură și alte utilaje pen
tru rafinării de petrol și uzine chi
mice. Datorită faptului că producția 
fiu este de serie prea mare, a fost 
necesar să organizăm astfel proce
sul de fabricație ineît fiecare pro
dus să fie executat într-un timp 
2it mai scurt și la un înalt nivel 
salitativ. La cazangerie — secția de 
bază a uzinei — lucrul a fost orga
nizat pe linii tehnologice, după spe
cificul utilajelor construite : o linie 
pentru schimbătoare de căldură, al
tele pentru condensatoare, evapora- 
toare etc. Ținînd cont de gradul de 
tehnicitate al produselor, echipele 
de muncitori au fost repartizate să 
lucreze un singur reper , sau cel mult 
două asemănătoare, ceea ce a dus 
la specializarea lor, la realizarea 
unei _ mai, -înalte productivități 
muncii.

■Tehnologia modernă își croiește 
drum larg în uzina noastră. Proce
deele tehnologice avansate duc, în 
mod'nemijlocit, la folosirea mai in
tensivă a mașinilor și suprafețelor 
de producție, la creșterea producti
vității muncii. La cazangerie a fost 
extinsă mult sudura automată sub 
strat de flux. Această metodă a . stat 
permanent în atenția noastră, de
oarece avem de executat un volum 
însemnat de suduri care ar necesi
ta, după procedeele obișnuite de lu
cru, un consum foarte mare de 
muncă. în cele 3 luni și jumătate 
care au trecut din acest an, s-au 
executat în uzină aproape 14.000 ml 
sudură automată, ceva mai mult de
cît în întreg anul 1961. Pentru ex
tinderea acestei metode au fost puse 
în funcțiune, în ultimul timp, 4 a- 
gregate noi și au fost trimiși su
dori, tehnicieni și ingineri în schimb 
de experiență la uzinele „Indepen- 
dența“-Sibiu, la uzina de utilaj chi
mic și la uzinele „23 August“ din 
București. In prezent se fac pregă
tiri pentru introducerea sudurii au
tomate în baie de zgură. Metoda va 
fi utilizată la îmbinarea tablelor 
groase, unde se obține o producti
vitate a muncii superioară și o bună 
calitate a lucrărilor.

Au fost extinse în uzină și alte 
metode avansate de muncă. Craițui- 
rea electropneumatică, de pildă, in- 

.<_țdusă doar de cîteva luni, a con
tribuit simțitor la ridicarea produc
tivității muncii la această operație. 
Noi. o folosim la crearea șanfrenu- 
lui în vederea operației de sudură, 
la curățirea rădăcinilor de sudură și 
la remedierea defectelor. Odată cu 
introducerea acestei metode a dis
părut într-o bună măsură zgomotul 
puternic din hala de cazangerie, 
zgomot produs îndeosebi de apara
tele de craițuit mecanic cu dalta. 
Pentru controlul calității, pieselor, 
utilizăm aparate cu raze X care des
coperă chiar și cel mai mic defect.

Desfășurarea ritmică a procesului 
de producție lună de lună, decadă

cu decadă, asigură folosirea inte
grală a capacității mașinilor-unelte 
și agregatelor, ne dă posibilitatea să 
punem în valoare noi rezerve de 
creștere a productivității muncii. 
Colectivul nostru a tras concluzii 
din lipsurile ce se făceau simțite în 
uzină anul trecut și care duceau la 
„asalt“ în producție. Spre sfîrșitul 
anului trecut, comitetul de partid a 
analizat într-o ședință plenară ce 
trebuie făcut pentru ca munca să 
se desfășoare ritmic, uniform, în 
1962. In urma acestei ședințe, con
ducerea uzinei a întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
bizuindu-se pe propunerile valoroa
se făcute de numeroși muncitori 
fruntași în producție, tehnicieni și 
ingineri. Măsurile luate pînă acum 
s-au dovedit, eficace. S-a reușit să 
se creeze un decalaj de circa 20 zile 
între forjă și sectorul rulmenți, 
pregătirea tehnologiei are acum 
avans de aproape 2 luni față de 
bricație. S-a creat un decalaj 
ficient și între sectorul de debitare 
centralizată și liniile de fabricație 
din cadrul cazangeriei. In ultimele 
luni, planul de producție a fost în
deplinit ritmic, realizîndu-se 30—32 
la sută în prima decadă, 31—34 la 
sută — în decada a doua și 33—36 
la sută — în ultima decadă.

Pentru ca fiecare muncitor 
pună în valoare, la locul său de 
muncă, noi posibilități de creștere 
a productivității muncii prin folosi
rea mai bună a mașinilor, a timpu
lui de lucru, ne-am îngrijit și de ri
dicarea calificării muncitorilor. Au. 
fost organizate, cursuri de ridicare 
a calificării în toate secțiile uzinei, 
schimburi de experiență etc. ; mun
citori tineri, cu o calificare mai 
slabă, au fost repartizați să lucre
ze in apropierea unor muncitori cu 
o bună pregătire profesională. In 
prezent funcționează în uzină 
cursuri de calificare pentru pregă
tirea de sudori și cazangii.

Inițiativa colectivului uzinei în 
lupta pentru valorificarea, în cadrul 
întrecerii, a noi rezerve interne, dă 
roade. în primul trimestru al a- 
nului, planul de producție a fost în
deplinit și depășit la toate sortimen
tele. Productivitatea muncii a cres
cut cu 20 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut ; 
prin reducerea prețului de cost al 
produselor, metalurgiștii noștri au 
realizat aproape 1.400.000 lei econo
mii.

Desigur, în uzină mai sînt încă 
multe rezerve interne de creștere a 
producției și productivității muncii, 
care vor fi puse în valoare în cursul 
îndeplinirii planului, cu participarea 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor. Ne propunem să luăm în con
tinuare noi măsuri pentru organi
zarea mai bună a muncii în toate 
secțiile, pentru perfecționarea pro
ducției. Printre altele, vom pune în 
funcțiune o instalație pentru deten- 
sionarea cordoanelor de sudură prin 
cui’enți de medie frecvență. De a- 
semenea, vom trece la 
rea unor mașini-unelte 
naj, în scopul ridicării 
tului lor ; vom amenaja 
tor pentru controlul sudurilor cu 
raze gama.

Experiența cîștigată pînă acum în 
lupta pentru valorificarea rezerve
lor interne ale producției va fi fo
losită din plin și dezvoltată pentru 
a obține noi succese în îndeplinirea 
planului la toți indicii.

Ing. DUMITRU DUMITRU 
Uzina de utilaj chimic 

și petrolier nr. 2 Ploiești

DIONISIE MORARU
ajustor sculer, uzinele „Steagul Roșu" 
din Brașov. Este cunoscut și pretuit 
de colectivul secției în care lucrează 
pentru grija deosebită pe care o acor
dă calității. Sculele lucrate de el sînt 
întotdeauna de cea mai bună calita
te. De multe luni de zile, ajustorului 
Dionisie Moraru nu i s-a mai respins 
vreo lucrare pentru motivul că n-ar 
corespunde calitativ. în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai el își depășește, zilnic, 

simțitor sarcinile de producție.

CRAIOVA (prin telefon). — Oamenii muncii din 
agricultura regiunii Oltenia folosesc toate mijloacele 
pentru a termina semănatul porumbului. Pînă în 
seara zilei de 23 aprilie s-au însămînțat 193.896 ha. 
Fruntaș pe regiune continuă să fie raionul Segarcea 
unde s-au însămînțat cu porumb 22.709 ha.

Și în raioanele Calafat, Corabia, însămînțatul po
rumbului se desfășoară într-un ritm susținut. Nu
meroase gospodării colective din regiune printre 
care cele din Horezu Poenari, Grecești, Goicea Mică, 
Goicea Mare, Smîrdan, Viișoara, Urzica și multe 
altele au și terminat însămînțatul porumbului.

In regiunea Galați
151.138 ha

GALAȚI (prin telefon). —GALAȚI (prin telefon). — în regiunea Galați se
mănatul porumbului se desfășoară cu intensitate în 
toate raioanele. Pînă în seara zilei de 23 aprilie în 
gospodăriile de stat și colective au fost semănate cu 
porumb 151.138 ha. în raionul Bujor au fost semănate 
cu porumb 23.344 ha. 12 gospodării colective din 
raion printre care cele din Corni, Măcișeni, Croiești, 
Roșcani și altele au terminat semănatul porumbului.

iar 
un 
fa- 
su-

să

FRANCISC SOLOMON 
mecanic în sectorul motor al uzinelor 
„Steagul Roșu" din Brașov. Echipa pe 
care o conduce întîmpină ziua de 1 
Mai cu importante succese în pro
ducție. Toate lucrările executate de 
echipă în ultimele luni au fost de 
cea mai bună calitate. In plus, echipa 
a realizat însemnate economii. Aceste 
realizări se datoresc în primul rînd 
nivelului înalt de calificare al tuturor 
muncitorilor din echipă. Solomon Fran
cise s-a ocupat personal de califica
rea celor mai mulți din tovarășii pe 

care-i are astăzi în echipă.

Am terminat semănatul 
porumbului in 6 zile“

'Anul acesta gospodăria colectivă 
din comuna General Scărișoreanu, 
regiunea Dobrogea, a avut planifi
cat să însămânțeze cu porumb 720 
ha. Din acestea, de pe 320 ha vom 
obține o producție de 5000 kg po
rumb boabe la ha în cultură neiri
gată. Peste 60 la sută din restul 
suprafeței cultivate cu porumb a 
fost -însămânțată în cultură inter
calată cu fasole și aproape 40 la 
sută în cultură intercalată cu do- 
vleci.

Lucrările la semănatul porumbu
lui au fost bine organizate. Am lu
crat cu 8 tractoare la semănat și 
cu 6 la pregătitul terenului. Pentru 
ca semănatul să se desfășoare din 
plin și fără întreruperi gospodăria 
a organizat aprovizionarea în cîmp 
a tractoarelor cu carburanți, lubri- 
fianți, apă precum și sămânță în tot 
timpul cît a durat semănatul po
rumbului. Noi am folosit pe în
treaga suprafață numai porumb 
dublu hibrid care în condițiile gos
podăriei noastre s-a dovedit cel mai 
productiv. Pentru a face lucrări de 
cea mai bună calitate, gospodăria 
a numit ca mânuitori de mașini co
lectiviști cu experiență îndelungată 
în această muncă și care au fost 
școlarizați de S.M.T. Peste tot s-a 
făcut semănatul porumbului în 
rînduri perfect drepte. Am stabilit 
ca tractoristul care a semănat po
rumbul să execute și lucrările de 
prășit mecanic pe același teren.

Organizînd bine munca, noi am 
reușit să ne respectăm angajamen
tul luat de a termina 
porumbului în 6 zile.

VASILE NEAGU, 
G. A. C. ; OPREA
MÄCELARU DUMITRU, șefii 
brigăzilor a 6-a și a 7-a de Ia 

S. M. T. Chirnogeni

H

însămînțatul

președintele 
FLOREA și

Pe șantierele hidrocentralelor
moderniza- 
de la uzi- 
randamen- 
un labora-

Hofărîfi sa Infim- 
pine cu noi succese 
în muncă ziua de 1 
Mai, excavatoriștii, beto- 
niștii, fierari-betoniștii, dul
gherii și ceilalți muncitori 
de pe șantierele hidro
centralelor de pe Bistrița 
imprimă lucrărilor un ritm 
tot mai viu.

La hidrocentrala Roznov 
I, datorită avansului cîști- 
gat la befonare, construc
torii au predat . pentru 
montarea vanelor, cu 10 
zile mai devreme, ultima 
deschidere prin barajul de

de pe Bistrița
beton. Tot
tier se fac acum lucrări de 
finisai la uzina hidroelec
trică unde se instalează e- 
chipamentele electrice. A 
început montarea utilaju
lui și la hidrocentrala 
Roznov II, iar la Vaduri ba
rajul este! în plină cons
trucție.

Pe toate șantierele, pro
bele de laborator dove
desc buna calitate a lu-

pe acest ?an-

crărilor de befonare. 
De asemenea, fișele 
de recepție con

semnează aspectul îngrijit 
al operafiilor de finisaj. 
In primul trimestru din a- 
cest an, în ciuda con
dițiilor atmosferice grele, 
constructorii de pe Valea 
Bistriței au efectuat un 
volum de terasamente (ex
cavată, umpluturi etc.) de 
542.000 mc de pămînt, 
ceea ce reprezintă mai 
mult de un sfert din pla
nul anual.

(Agerpres)
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Fontă peste plan
Dînd viață angajamentelor luate 

în cinstea zilei de 1 Mai, muncito
rii noilor furnale de la Hunedoara 
au elaborat peste plan în primele 
două decade din luna aceasta o can
titate de fontă din care se pot fa
brica piesele necesare pentru circa 
180 de tractoare. Folosind în încăr
cătura furnalelor minereu de cocs cu 
granulație corespunzătoare, asigu- 
rînd o temperatură constantă. în pro
cesul de topire a fontei, jurnaliștii 
au redus consumul de cocs și calcar 
pe tona de fontă cu mai mult de 30 
kg față de anul trecut. In ace
lași timp a fost îmbunătățită sim
țitor calitatea fontei,, procentul de 
rebuturi fiind redus çu peste 15 la 
sută.

■MM

(Agerpres)

Aspect din secția cazangerie a I 
Uzinei de utilaj chimic și petro
lier nr. 2 Ploiești. Aici se aplică 
pe scară largă sudura automată 
sub strat de ilux.

(Foto : R. Costin) I

Acțiuni gospodărești

Ritm intens în întreaga regiune
55.000 
ritm 

cursul

cu porumb aproape 
Se lucrează într-un

In raionul Lenin din Capitală 
s-a desfășurat duminică o mare 
acțiune de muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea cartierelor, la 
care au participat peste 6000 de 
cetățeni. Din inițiativa comitetu
lui de stradă 176, a fost amena
jat un spațiu verde pe strada Tu
berozelor. La viitorul parc al. ti
neretului de pe Bd. Ghencea au 
lucrat zeci de cetățeni. Si locui
torii din comunele subordonate 
raionului au lucrat cu însuflețire 
la înfrumusețarea comunelor lor.

Pentru ceferiști
Ca în. fiecare an, de curînd a 

poposit la Simeria trenul sanitar 
al Direcției medicale a Ministe
rului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. La cabinetele medi
cale de boli interne, chirurgie, 
neurologie, oftalmologie, O.R.L., 
medicii de specialitate ai cara
vanei au acordat salariaților com
plexului C.F.R. Simeria și mem
brilor lor de familie numeroase 
consultații. Li s-a făcut de ase
menea examenul microradioioto- 
grafic, iar prin laboratorul de 
bactériologie și biochimie s-au e- 
fectuat analize. (De la Emil Crețu, 
coresp. voluntar).

Cinematograf modern 
la Onești

La G.A.C. „30 Decembrie” din Adjudu-Vechi, regiu
nea Bacău, lucrează la semănatul porumbului brigada 
a.V-a de tractoriști de la S.M.T.-Adjud. In fotografie : 
președintele gospodăriei Vaslle Secară împreună cu 
brigadierul de cîmp Vasile Sandu discută cu tracto
ristul Gheorghe Bizgan despre calitatea lucrărilor.

(Foto : Gh. Vințilă)

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
In regiunea Ploiești au fost semă
nate 
ha. 
intens în toate raioanele. In 
zilei de ieri, bunăoară, s-au însă
mînțat cu porumb în raioanele Mi
zil și Rm. Sărat cîte 3.000 ha, iar în 
raionul Buzău aproape 4.000 ha. 
Gospodăriile colective din Rubla, 
raionul Rm. Sărat, Boboc și Gheră- 
seni, raionul Buzău, Dulbanu, Lim- 
pezișu și Fulga de Jos, raionul Mi
zil, și altele au terminat deja însă
mînțatul porumbului. <

La obținerea acestor succese a 
contribuit buna organizare a muncii 
în toate unitățile agricole. „In ra
ionul nostru avem de însămînțat cu 
porumb 24.800 ha — ne-a spus 
tov. Teodor Ștefănescu, prim-secre-

tar al comitetului raional de partid 
' Mizil. Jumătate din această supra
față a și fost însămînțată. în toate 
gospodăriile colective, tractoarele de 
la S.M.T. Inotești, Ciorani și Mihăi- 
lești lucrează pînă noaptea tîrziu. 
Schimbul II a fost asigurat la 268 din 
cele 300 tractoare existente în ra
ion. Pentru ca semănătorile să lu
creze din plin încă din prima oră 
a zilei, sămînța este transportată la 
capetele tarlalelor de cu seară sau 
în cursul nopții. Sînt folosite și ate
lajele gospodăriilor colective. în ul
timele zile, de pildă, peste 2.000 a- 
telaje au lucrat la cîmp.

Paralel cu însămînțatul porumbu
lui se execută în regiune și alte lu
crări agricole : grăpatul semănături
lor de toamnă, -plantări de vii și de 
pomi fructiferi.

Cu ajutorul specialiștilor

ONEȘTI (Coresp. „Scînteii"). 
— Ieri, s-a deschis în orașul 
Onești un nou cinematograf cu o 
capacitate de peste 450 de locuri. 
Cinematograful este înzestrat cu 
două aparate tehno-cin cu sunet 
stereofonic și dispune de ecran 
lat. Cu prilejul deschiderii s-a 
prezentat în premieră noul film 
românesc „Post restant", ale că
rui imagini au fost turnate în 
bună parte la Onești.

Tip nou de mașină aragaz
Printre alte produse apreciate de 

vizitatorii celui de al lll-lea Pavi
lion de mostre a fost și noul mo
del de mașină-aragaz de gătit tip 
„Carpaji“. Mașina, care e realizată 
de fabrica „Emailul roșu“-Mediaș, 
dispune de un cuptor prevăzut cu 
geam de sticlă termorezistentă și 
grătar pe toată suprafafa cupto
rului.

In aceste zile a început produc
ția noii mașini de gătit, urmînd ca 
în scurt timp ea să fie livrată co
merțului.

CLUJ 
raionul 
lucrează 
bului. în ultimele două zile au fost 
semănate cu porumb peste 7.200 ha. 
Fruntașe în executarea acestei im
portante lucrări sînt gospodăriile co
lective din Mociu, Cămăraș, Crișeni, 
Aluniș, Geaca, Suatu și altele. Ală
turi de tractoare, gospodăriile colec
tive folosesc și atelajele la pregăti
rea terenului și la semănat. în exe
cutarea unor lucrări de bună cali-

(coresp. „Scînteii“). — în 
Gherla, regiunea Cluj, se 
intens la semănatul porum-

tate, colectiviștii’ primesc un spri
jin prețios din partea specialiștilor, 
în. această ■ privință se evidențiază 
ing. Elena Țiplic de la G.A.C. Cămă
raș și ing. loan Popa de la G.A.C. 
Suatu.

Rezultate bune obțin și brigăzile 
de tractoare de la gospodăriile co
lective din Dăbîca, Iclod, Răscruci, 
Luna de Jos, care lucrează din plin 
la pregătirea terenului și la semă
nat. în multe părți munca a fost 
organizată în schimburi.

’ ------ . . ---  »»»A---- . =

Excursie de studii

FĂLTICENI (coresp. „Scînfeii"). — 
Un grup de aproape 40 studenji din 
anul IV al facultății de industrie u- 
șoară de la Institutul Politehnic din 
lași au plecat Intr-o excursie de 
studii.

După ce au vizitat fabrica „Partiza
nul" din Bacău, fabrica de postav 
Buhuși, fabrica de fibre și tire sinte
tice Săvinești, Bicazul etc. — studen
ții au fost oaspeții colectivului filatu
rii de in și cînepă de la Fălticeni. Ei 
s-au interesat îndeaproape de proce
sul tehnologic și au urmărit diferitele 
faze ale procesului de producție.

La o stațiune experimentală, cîțiva 
tineri examinau o colecție de soiuri 
de grîu. Auzind că sînt cunoscute în 
lume aproape zece mii de soiuri, 
l-au întrebat pe un cercetător : 
„Care este cel mai bun soi ?” Li s-a 
răspuns : „Cu toată mulțimea soiu
rilor de grîu care există, se caută 
mereu altele mai bune, mai produc
tive.”

Aceasta este și una din preocupă
rile cercetătorilor din stațiunile ex
perimentale ale Institutului de cer
cetări agricole. (I.C.A.) Țelul urmă
rit este de a obține soiuri de grîu 
care să dea o mare producție la 
hectar, să aibă boabele sticloase, 
paie care să nu cadă și să fie rezis
tente la secetă, ger și boli. Luate 
separat; aceste caractere există la 
un soi sau altul. Dar trebuie adunate 
la un loc în același soi. Aici inter
vine munca grea și migăloasă a cer
cetătorului ameliorator. El face mii 
de încrucișări între diferitele soiuri 
și din mulțimea rezultatelor pe care 
le obține alege pe cele mai bune.

Spre sfîrșitul primăverii, pe cîm- 
purile experimentale de la Fundu
lea, Lovrin ori Turda, vezi cercetă
tori aplecați cu lupele asupra spi
celor de grîu, 
cișări. An de 
se repetă, se 
urmărindu-se 
fiecăruia.

Numeroase 
deja cu bune 
de cercetări agricole a reușit să cre
eze o serie de linii noi de grîu și 
orz care au dat însemnate sporuri 
de producție. Merită amintite aci 
cele obținute de colectivul format 
din tov. A. Iazagl, L. Drăghici, N. 
Eustațiu și Const. Țapu. Liniile 
ICA 457 B,. ICA 440 C și ICA 495 C 
au depășit cu 10-30 la sută produc
ția soiurilor vechi raionate. In cîm- 
purile experimentale, aceste linii au 
produs cîte 4.000—6.000 kg la hectar. 
Dar pe lîngă o productivitate mai 
ridicată acestea prezintă și alte în
sușiri. Ele asimilează mai bine ele
mentele nutritive din pămînt, au o 
rezistență mai bună la cădere și sînt 
mai rezistente la ger, boli și dăună
tori. Pentru calitățile lor, aceste linii 
au început să fie înmulțite în gos
podăriile de stat și colective. Cer
cetătorii continuă reunea pentru rea
lizarea unor soiuri și mal produc-

caracterizează

este 
ale 
de

făcînd diverse încru- 
an, asemenea lucrări 
compară 
producția

rezultatele, 
și calitatea

Se 
din 
sînt

de

cercetări 
rezultate.

s-au soldat 
Institutul

tive de grîu. Liniile de orz ICA, 552, 
ICA 567, ICA 578 sînt mai produc
tive cu pînă la 15 Ia sută decît so
iul raionat. în toamna anului 1961 
institutul a predat Comisiei de stat 
pentru încercarea soiurilor trei linii 
de orz de toamnă în vederea omo
logării lor. Ele se
printr-o seamă de însușiri bune 
pentru producție, sînt mai scunde în 
pai, avînd în felul acesta o rezis
tență mai mare la cădere, sînt mai 
productive și mai precoce cu 5—7 
zile decît soiul raionat.

Dar, fără îndoială, cele mai bune 
rezultate au fost obținute la porumb. 
Plantă cu valoroase însușiri econo
mice, porumbul ește cercetat sub 
toate aspectele. Principalul obiectiv 
este sporirea producției la hectar.

Folosirea seminței hibride 
una din cele mai noi cuceriri 
științei agricole. Hibrizii dubli
porumb dau recolte cu 30—60 la sută 
mai mari decît celelalte soiuri. In
stitutul de cercetări agricole a în
ceput din 1957 să se ocupe de crea
rea hibrizilor dubli autohtoni și de 
generalizarea în producție a semin
ței de porumb dublu hibrid, 
știe că hibrizii dubli, proveniți 
soiurile autohtone de porumb, 
mai bine adaptați condițiilor
cultură din țara noastră, mai tim
purii și mai rezistenți la secetă și 
șiștăvire. Crearea lor cere însă o 
muncă răbdătoare și adesea de 
lungă durată. Eforturile cercetăto
rilor au început să-și arate roadele.

Colectivul de cercetători de la 
Fundulea, format din tovarășii T. 
Mureșan, O. Cosmin, I. Păcuraru, 
T. Sarea, a creat o serie de hibrizi 
dubli cu o mare capacitate de pro
ducție. Recoltele obținute dovedesc 
valoarea lor. Astfel, HDF 5 cultivat 
în condiții de neirigare la centrul 
de încercarea soiurilor de la Ber- 
tești, regiunea Galați, a dat o re
coltă de 10.480 kg la hectar, iar 
la G.A.S. Urleasca 8.170 kg. La 
centrul <țe încercarea soiurilor de 
la Oltenița, regiunea București, cul
tivat în condiții de irigare, a dat o 
recoltă de 12.550 kg la hectar. De 
asemenea, HDF 14 a dat producții 
cuprinse între 5.540 și 8.060 kg la 
hectar, cu 40 la sută mai mult decît 
soiul raionat. Bune rezultate dă și 
hibridul HDF 208 creat de colecti
vele conduse de O. Cosmin și I. Că-

bulea, care depășește producția soiu
rilor raionate cu pînă la 88 la sută. 
La acesta s-au obținut producții de 
7000—8000 kg la ha. Au fost 
de către un colectiv condus 
Moșneagă o serie de hibrizi 
lineari, care sînt obținuți prin 
cișarea unui soi autohton de porumb 
cu o linie cosangvinizată din alt soi. 
Hibrizii sortolineari au fost experi
mentați mai mulți ani la rînd în ca
drul Comisiei de stat pentru încer
carea soiurilor. Hibridul sortolinear 
HSL 196 este obținut prin încrucișa
rea soiului „Moara Domnească“ 
cu o linie cosangvinizată de „Din
te de cal“. Cultivat la stațiunile 
institutului și în cadrul Comisiei de 
stat pentru încercarea soiurilor, a- 
cest hibrid a depășit producția so
iurilor raionate cu 14—30 la sută. 
La Moara Domnească, în condiții de 
neirigare a dat cîte 7.000 kg boa
be la hectar, iar la Lovrin 5.900 
kg. De asemenea sînt valoroși și 
hibrizii sortolineari HSL 213 și HSL 
222. Dovedindu-se superiori soiuri
lor raionate, acești hibrizi au fost 
extinși în cîmpia din sudul țării și 
în Dobrogea.

în acest an, vor fi experimentați, 
în cadrul Comisiei de stat pentru 
încercarea soiurilor, peste 50 hibrizi 
autohtoni.

Cercetătorii din cadrul I.C.A. se 
ocupă și de ameliorarea altor plante 
de cultură, urmărind același scop : 
sporirea producției la hectar. Rezul
tatele obținute sînt îmbucurătoare. 
Merită să fie amintite aici realiză
rile în ameliorarea leguminoaselor 
pentru boabe. Colectivul condus 
de tov. D. Ionescu 
soiul de mazăre ICA 5354 
a dat producții de 
kg la hectar, depășind cu 60—84 la 
sută producția soiurilor aflate în 
cultură. Fiind în același timp și mai 
precoce cu 8—10 zile, acest nou soi 
a fost dat spre cultivare în sudul 
țării, Dobrogea și Moldova. Se răs- 
pîndesc în producție și soiurile de 
fasole ICA 332 și ICA 416, obținute 
de același colectiv. Acestea au de
pășit producția soiului raionat cu 
700—1000 de kg la hectar realizîn- 
du-se la Moara Domnească producții

N. TEODORU

creați 
de V. 
sorto- 
încru-

a obținut 
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2.900—3.950

(Continuare în pag. II-a)
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generală, în fiecare 
fente li se adaugă 
fioase și luminoase.

Numai în 1962 din

Construcțiile 
școlare

Tn școlile de pe 
întreg cuprinsul 
tării, se pregătesc 
pentru muncă și 
viată milioane de 
tineri. Corespun
zător cerințelor 
dezvoltării conti
nue a învăjămîn- 
fului de cultură 
an școlilor exis- 
alfele noi, spa- 

fondurile alocate
de stat se vor construi peste 1300 săli 
de clasă ; la Oradea, Ploiești și în Ca
pitală bunăoară se vor înălja clădiri 
cu cîte 24 săli de clasă, laboratoare 
etc., iar în numeroase alte localitaji 
școli cu 16 clase. Pînă la începutul 
lunii septembrie urmează să fie date 
în folosință și un mare număr de școli 
și săli de clasă nou construite prin 
contribufia voluntară a cetățenilor.

Bunii gospodari din multe sfaturi 
populare din regiunile Argeș, Bucu
rești, Cluj, Dobrogea, numeroși depu- 
taji și constructori se preocupă de pe 
acuma de construirea școlilor în care 
vor învăfa copiii începînd din 
toamnă. Știut fiind că terminarea la 
timp a construcțiilor depinde, în pri
mul rînd de operativitatea și spiritul 
de răspundere cu care se fac lucrările 
pregătitoare pentru deschiderea șantie
relor, Sfatul popular al regiunii Argeș, 
de pildă, a întocmit încă din ultimul 
trimestru al anului trecut documentația 
necesară pentru toate construcțiile șco
lare p'anificafe pentru 1962 și a ob
ținut și avizările necesare. în acest 
fel, îndată ce timpul a fost prielnic s-a 
putut trece la amenajarea șantierelor, 
la aprovizionarea lor cu materiale de 
construcție și la executarea lucrărilor. 
Exemple asemănătoare ar putea fi ci- 

ț täte și din alte părfi ale Jării.
Dar ritmul construcțiilor școlare nu 

este satisfăcător în toate regiunile. Pe 
alocuri, sub motivul că pînă la toamnă
— cînd trebuie să fie gata noile școli
— „mai e vreme îndelungată“ se pier
de timp prefios, tărăgănîndu-se defini
tivarea documentației, stabilirea, am-

; plasamentelor etc. Experiența arată 
1 însă că o asemenea părere, care uită 

de înfeleapta vorbă populară „nu 
lăsa pe mîine ce po|i face azi“, este 
cu totu1 neîntemeiată. Chiar și în ora
șul București, unde 5-a dobîndit o 
bună experiență, în acest an lucrările 
de pregătire a șantierelor sînt rămase 
în urmă. E greu de găsit o explicație 
care să poată scuza, cît de cîf, situa
ția că deși sînlem în plin sezon de 
construcții, pentru Q.,parte din numărul 
sălilor de clasă care trebuie terminate 
pînă în toamnă încă nu s-a întocmit 
nici măcar documentația. Or, o aseme
nea sifuafie creează premize pentru 
munca în asalt care comportă finisare 
neîngrijită și chiar riscul depășirii ter
menelor prevăzute.

Peste tot, în fiecare regiune există 
posibilități ca noile construcții școlare 
să fie terminate la timp. Pentru a- 
ceasfa este însă necesar ca sfaturile 
populare și întreprinderile de construc
ții să acorde construcțiilor școlare 
aceeași alenfie ca și altor construcții 
importante, să se îngrijească de 
buna organizare, gospodărire și apro
vizionare a șantierelor, de executarea 
unor lucrări de bună calitate.

Ieri, aproape 1400 de elevi din raionul „N. Bâlcescu" din Capitală 
au venit la cursuri intr-un nou local de școală. Clădirea Școli! 
de opt ani nr. 122, de pe strada Emigrantului nr. 12-14, are 24 săli de 
clasă, laboratoare de fizică și chimie, sală de științe naturale etc. în fo
tografie : Noua clădire, în medalion: O oră de cursuri Ia clasa a II-a E.

----------- O» O------------

Pe scurt de la corespondenții voluntari
Blocul de locuințe nr. 36
...din orașul Roman urma să fie 

dat în folosință, potrivit angajamen
tului luat de constructori, cu o 
lună de zile înainte de termen. Da
torită aplicării unor măsuri tehnico- 
organiZatorice, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de pe șantierul nr. 3 
Construcții-Roman au reușit să re
ducă termenul executării lucrărilor 
cu o lună față de angajamentul 
luat.

La recepția clădirii, comisia a con
semnat nu numai scurtarea terme
nului de dare în folosință, ci și ca
litatea bună a lucrărilor executate. 
(De la Vasile Bulai, electrician).

Colectiviștii
...din comuna Ciupercenii Noi, ra

ionul Calafat, au căpătat o bună ex
periență în construirea de adăpos
turi pentru animale folosind ma
teriale din resurse locale. Un grajd 
pentru 100 vaci, construit anul tre
cut, i-a costat 43.000 lei. Anul a- 
cesta vor construi numai din ma
teriale procurate pe plan local și 
chirpici făcuți în mare parte 
prin muncă patriotică, o materni

tate pentru 100 de scroafe și o în- 
grășătorie pentru 100 de porci. Lu
crările au și început. (De la 
Marin Duca, brigadier zootehnist).

La Tîrnăveni
...se extinde rețeaua de apă pota

bilă și de energie electrică. Anul a- 
cesta rețeaua de apă potabilă va fi 
extinsă pe o distanță de peste 3 km 
pe străzi laterale și în noul cartier 
Boziaș, iar curentul electric va fi 
introdus pe alte patru străzi. (De la 
Simion Bochiș, funcționar).

Peste 400 de cetățeni
...din satul Babta, raionul Cehul 

Silvaniei, împreună cu deputății au 
participat zilele acestea la curățatul 
izlazului. într-o singură zi cele 200 
ha izlaz din raza satului au fost cu
rățate de arbuști și mărăcini. S-au 
evidențiat în această acțiune comu
niștii Gheorghe Dona, Gheorghe 
Buga, Vasile Zaharia, deputatul Flo- 
rea Pop, colectiviștii Miclea Onuț, 
Ion MihoC și alții. (De la Ion Pop, 
președintele Sfatului popular comu
nal Bosdand).

Gospodăria colectivă 
din comuna Gheorghe Lazăr
AZI VĂ PREZENTĂM

Cine n-a mai fost în ultimii ani 
prin comuna Gheorghe Lazăr, ra
ionul Slobozia, aproape că astăzi 
n-ar mai recunoaște locurile. In 
sat s-au construit sute de case 
noi; o școală, a început electrifica
rea. într-o margine, spre Slobozia, 
s-au ridicat grajduri, saivane, ate
liere, remize, magazii, aranjate cu 
multă pricepere gospodărească.

Toate aceste schimbări le-a a- 
dus gospodăria colectivă.

începutul l-a făcut o mînă de 
oameni la sfîrșitul anului 1950. 
Munca lor unită a dat din an în 
an roade tot mai bogate. Membrii 
gospodăriei colective din satul 
Gheorghe Lazăr se mîndresc cu 
realizările obținute în mărirea pro
ducției agricole, în dezvoltarea 
proprietății obștești.

Crește producția la hectar
în primul rînd, colectiviștii au 

obținut succese însemnate în spo
rirea producției la hectar și în 
special la grîu și porumb.

Iată, de pildă, cum a crescut pro
ducția de porumb în ultimii trei 
ani : 1959 — 1944 de kg la ha ; 
1960 — 2731 de kg, iar în 1961 —

3384 kg porumb boabe la hectar 
— La floarea-soarelui de la 1573 
kg la ha în 1959 a crescut la 1857 
kg în 1961. O creștere simțitoare 
a producției la ha s-a înregistrat 
și la celelalte culturi.

Producție-marfă mai multă
— venituri mai mari

Creșterea producției la hectar și 
a producției animaliere a dat po
sibilitate gospodăriei colective să 
vîndă statului, pe bază de con
tract, cantități tot mai mari de 
produse și să realizeze astfel im
portante sume de bani. In anul 
1959, producția-marfă totală a gos
podăriei colective a fost : grîu și 
porumb 1339 de tone, floarea-soa
relui 424 de tone, sfeclă de zahăr 
885 de tone, lapte de vacă 432 
hl, lînă 3212 kg. în anul 1961, 
producția-marfă a fost mult mai 
mare : 2174 de tone grîu și porumb, 
550 de tone floarea-soarelui, 1294 
de tone sfeclă de zahăr, 1943 de 
hl de lapte, 5630 de kg de lînă. 
Iată cum a crescut producția-marfă 
la suta de hectăre, la cîteva uro- 
duse :

Produsul 1959 1960 1961
la 100 la 100 la 100

ha ha ha

grîu și porumb tone 44,6 58,4 65,8
floarea-soarelui tone 14,1 16 16,6
sfeclă de zahăr tone 29,5 35,3 39,2
lapte de vacă hl 14 26,6 58,9
lină kg 10,3 137 170

După cum se vede, producția- 
marfă a crescut an de an. Sporuri 
însemnate s-au înregistrat și la 
producția de legume, carne etc. 
Aceasta a făcut ca veniturile gos
podăriei să crească de la 3.983.700 
de lei în anul 1959, la 6.378.700 de 
lei în anul 1961.

Temelia economică a dezvoltă
rii producției unei gospodării co
lective o constituie fondul de bază. 
Ținînd seama de aceasta, aduna
rea colectiviștilor din comuna 
Gheorghe Lazăr, a repartizat în 
fiecare an sume tot mai importan
te de bani la fondul de bază. Nu
mai anul trecut această sumă 
s-a ridicat la 960.000 de lei. Dacă 
în anul 1959 fondul de bază a fost 
de 3.338.087 de lei, reprezentînd 
78.400 de lei la suta de ha, în anul 
trecut el a fost de 4.786.120 de lei, 
adică de două ori mai mare, repre
zentînd 138.600 de lei la suta de 
hectare. Colectiviștii sînt hotărîți

ca și de aici înainte să mărească 
fondul de bază, averea obștească 
—- chezășia dezvoltării economice 
a gospodăriei colective și a creș
terii nivelului lor de trai.

Muncă bine organizată 
pentru aplicarea metodelor 

înaintate
Cum s-au obținut aceste reali

zări ? Colectiviștii din comuna 
. Gheorghe Lazăr folosesc tot mai 
bine marile posibilități de sporire 
a recoltei la hectar pe care le cre
ează gospodăria colectivă. îndru
mați de inginerul agronom Con
stantin Ducuță, ei au început să 
aplice metode agrotehnice potri
vite condițiilor locale : arătura a- 
dîncă, grăpat și cultivat primăvara, 
prașile repetate etc.

Un ajutor puternic și permanent 
tn executarea lucrărilor agricole îl

primește gospodăria colectivă de 
la S.M.T. Slobozia. Toți tractoriștii 
din cele două brigăzi care deser
vesc gospodăria sînt colecti
viști din sat și lucrează de ani de 
zile în această gospodărie. Dumi
tru Fătu, Vasile Drăjneanu, Ștefan 
Negoiță, Alexandru Neagu și alții 
sînt stimați și prețuiți de colecti
viști pentru contribuția adusă de 
ei la sporirea producției.

în trecut, gunoiul de grajd era 
aruncat. Acum tot gunoiul de 
grajd este adunat și folosit. în ul
timii ani gospodăria colectivă a 
început să folosească îngrășămin
te chimice. La cerealele păioase se 
folosesc semințe din soiuri mai 
productive, iar la porumb sămînță 

• dublu hibridă.
Pentru introducerea metodelor 

noi și executarea lucrărilor ■ la 
timpul optim, conducerea gospo
dăriei colective a urmărit două lu
cruri : însușirea agrotehnicii de 

1 către masa largă a colectiviștilor 
și o bună organizare a muncii. 
Consiliul de conducere, președin
tele gospodăriei nu s-au limitat 
numai la organizarea cursurilor a- 
grozootehnice, ci i-au îndrumat pe 
colectiviști să învețe cu stăruință 
și să aplice cele învățate.

în fruntea brigăzilor au fost puși 
colectiviști vrednici ca Nicolae Ru
gină, Marin Nicolae, Gheorghe 
Toader, Toma Manea și Marin Cio- 
banu, iar la fermele de animale 
îngrijitori ca Gh. Mușat, Mihai Ola- 
ru, Ion Greniță și alții. Buni orga
nizatori, exemplu de hărnicie și 
disciplină, ei reușesc să antreneze 
pe toți colectiviștii în lupta pen
tru sporirea producției agricole.

Se dezvoltă 
sectorul zootehnic

Urmînd indicațiile partidului, co
lectiviștii din comuna Gheorghe 
Lazăr au dezvoltat și creșterea 
animalelor.
Iată cum a crescut numărul ani

malelor din anul 1959 pînă în 1961 :

Animale 1959 1961

Total taurine 
din care vaci 
scroate 
oi

215
70
76

1.872

449
130
135

2.561

Datele de mai sus arată că în 
doi ani efectivul de animale a 
crescut mult, iar la taurine s-a 
dublat. Odată cu aceasta, a cres
cut și productivitatea animalelor. 
Așa, de pildă, în anul trecut pro
ducția medie de lapte pe cap de

Locumțe noi

Aproape . 100 de siderurgiști și 
constructori din Hunedoara s-au 
mutat de curind în locuințe noi. 
în noul oraș muncitoresc au fost 
date în folosință în acest an 328 
de apartamente, iar alte 116 sînt 
în finisaj.

★

în primul trimestru al anului, 
pentru muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din industria chimică 
și petrolieră s-au construit din 
fondul central circa 300 de apar
tamente. Majoritatea acestora se 
află în regiunea Bacău, în preaj
ma marilor obiective industriale 
ridicate în anii din urmă.

în prezent, la Onești, Piatra 
Neamț, Craiova și în alte loca
lități din tară se găsesc în con
strucție alte cîteva mii de apar
tamente.

★

Cartierul 7 Noiembrie din Tg. 
Mureș s-a îmbogățit cu noi 
blocuri de locuințe, date recent 

folosință. Aici se construiesc 
acest an peste 200 apartamen- 
de cîte 3—4 camere. în 1962, 
orașele și centrele muncito

rești din Regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară urmează să se 
construiască 1.200 apartamente 
din fondul de stat.

(Agerpres)

balneo-climaterice din regiunea Banat
HERCULANE. Micul oră

șel de pe Valea Cernei 
se înfrumusefează de la 
un an la altul. în această 
sfajiune permanentă și-au 
petrecut concediul de o- 
dihnă și tratament de la 
începutul anului și pînă 
în prezent peste 7.400 
oameni ai muncii. Pentru 
sezonul de vară al a- 
cestui an va spori simfi- 
for capacitatea de ca
zare. Numeroase vile și 
pavilioane au fost dotate 
cu mobilier nou. în 
cursul lunii iulie se va da 
în folosință un cinema
tograf nou, cu o capaci
tate de 400 locuri.

Și la BUZIAȘ sezonul 
călduros va fi înfîmpinaf 
cu nor transformări și îm
bunătățiri ale condifiilor 
de cazare și tratament. în
cepînd cu cea de-a doua 
jumătate a lunii mai, sta
țiunea va putea primi la 
tratament într-o singură

serie circa 1000 de per
soane.

în prezent se fac ulti
mele lucrări de finisare la 
pavilionul nou construit. 
De asemenea, au fost 
zugrăvite toate pavilioa
nele. în vederea măririi 
debitului de apă curativă, 
au fost terminate recent 
lucrările de forare a unui 
nou izvor, iar fevile de 
metal de la celelalte iz
voare s-au înlocuit cu 
(evi din material plastic. 
Sfajiunea va fi iluminată 
fluorescent, se plantează 
pomi ornamentali și mul
te flori. în același timp,
se vor reamenaja solarul 
și ștrandul din stațiune; ■

STAȚIUNEA LIPOVA se 
va redeschide... pentru 
ultima dată la începutul 
lunii mai. Aceasta pentru 
că începînd cu acest an 
stafiUnea va avea un ca
racter. permanent. în a- 
fara celor patru izvoare

— Al. Jebeleanu----- ■-----------------

FRUMUSEȚI SIMPLE
Ultima plachetă de versuri a poetului 

timișorean Al. Jebeleanu, de curînd a- 
părută la Editura pentru literatură, ilus
trează preocuparea autorului de a trata 
cîteva din problemele importante ale 

.actualității socialiste. O bună parte a 
versurilor este consacrată transformării 
peisajului din patria noastră ; poetul 
cîntă înălțarea blocurilor și furnalelor, zi
direa din temelii a 
unor noi orașe. („Tu- ---- =====
neluri noi”, 
lă cu noi construe-........... ’ ~.........
ții”, „Pe străzile Ré- —.........   -
șiței", „Primăvara lui 
1961“ etc.). Receptiv la frumusețile 
vieții noi, poetul știe adesea să des
copere în simplitatea aparentă a atîfor 
aspecte ale construirii socialismului (de 
aici și titlul cărții) semnificații emoțio
nante. Există, în culegerea lui Al. Je
beleanu, versuri care demonstrează o vi
brație autentică în fața marilor realizări 
obținute de poporul nostru sub condu
cerea partidului clasei muncitoare :

Volumul „Frumuseți simple” cuprinde 
și un ciclu intitulat „Laudă prieteniei”, 
în care pöetul dă expresie unor sim
țăminte prilejuite de călătoriile 
Uniunea Sovietică, în Republica 
listă Cehoslovacă, în Republica 
lâră Ungară.

Poet situat în tumultul vieții 
tăzi, Al. Jebeleanu se va împlini 
___________ sura în care

■ ----------- ----  strădui,

de 
în rtfă 
se 

poezie

„Cerurile împovărate 
aproape să mingîie

Sau sa se răsfrîngă

va 
cu 

„Acuare- ,N VITRINELE LIBRĂRIILOR s74iie'ț^ospătezâ

- - -----și să-și perfecțione
ze mijloacele artisti

ce. Problematica înaintată cere să fid 
servită de un cît mai înalt nivel al ex
presiei. Versuri plate, prozaisme cum ar 
fi : „Știu că o dată cu șarjele noilor 
furnale dispar / Și umbrele vechiului 
oraș, / Se pierde în ceața iernii vechea 
Reșița, / Unde strămoșii cărau fierul în 
„cofăriță"..., nu sînt pe măsura posibili
tăților autorului, care are îndatorirea să-și 
sporească exigența față de propria crea., 
ție. Numai astfel răspunsul la următoare
le versuri din poezia „Căutînd cuvin
tele”, poate da autorului lor deplina sa
tisfacție spre care năzuiește :

„O, mîine, versurile mele, cîf de 
cuprinzătoare veți fî4 

Veți avea energia din sufletul veacului 
nostru t

Veți ajunge viteza și strălucirea rachetelor 
stelare î 

Voi putea să vă dezvelesc sensuri noi 
Și armonii nebănuite

POMPILIU MARCEA

de albastru coboară 
creștetul blocurilor 

turn, 
în ochii fetelor cu 

părul roșcat,
Iar serile orașului — priviți-le — se 

îmbracă în vestminte de neon 
Și pornesc să respire parfumul teilor 
Ori să asculte zvîcnind sub asfalt 
Sîngele proaspăt al orașului : gazul 

metan, 
Și mișcarea subterană a străzilor noi care 

se pregătesc să răsară"...
-------------0*0

existente, s-a terminat de 
curînd forarea unui nou 
izvor și vor începe lu
crările la un altul. îh fe
lul acesta se va asigura 
apa necesară pentru 
băile calde și pentru un 
ștrand în sezonul de 
vară.

STAȚIUNEA CĂLACEA 
va primi începînd cu luna 
mai prima serie de oas- 
pefi. Și aci sînt în plină 
desfășurare pregătirile 
pentru' noul sezon. A fost 
terminat castelul de apă 
și sînt în curs de cons
trucție două bazine în
chise.

Toate aceste pregătiri 
crearea

celor mai bune condiții 
de cazare și tratament 
pentru oamenii muncii ve- 
ni|i în sfa(iuhile balneo
climaterice din regiunea 
Banat.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteil" :

au drept scop

NICOLAE ANDREI, președintele
vacă furajată a fost de 2.689 de 
litri.

în gospodărie se acordă o mare 
atenție asigurării bazei furajere.

Colectiviștii au organizat conve- 
ierul verde cultivînd secară, bor- 
ceag, luceină, porumb masă ver
de. Totodată ei asigură canti
tăți mari de siloz, fînuri și con
centrate. Anul acesta, gospodă
ria cultivă 180 de ha cu porumb 
siloz, 100 de ha cu lucernă fîn, 40 
de ha cu borceag fîn, 178 de ha cu 
secară, 40 dé ha cu lucernă masă 
verde, 32 de ha cu sfeclă de zahăr 
pentru furaj, precum și culturi du
ble furajere pe o suprafață de 350 
de hectare.

Oameni vrednici 
la conducerea gospodăriei

Succesele obținute de gospodă
rie se datoresc în cea mai mare 
parte faptului că colectiviștii, în
drumați de organele raionale, 
au ales de la început la căn- 
ducerea treburilor obștești oameni 
capabili, vrednici și devotați in
tereselor gospodăriei. Nicolae An
drei, președintele gospodăriei, con
duce treburile gospodăriei de la 
înființare (al doisprezecelea an de 
cînd e președinte). El și-a însușit 
metode bune de conducere, e apro
piat de oameni. A știut să des
copere pe oamenii cei mai buni din 
rîndul tineretului, să se ocupe de 
educarea lor. La propunerea pre
ședintelui, tînărul Constantin Stan- 
clu a fost trimis la o școală dé 2

gospodăriei
brigadă există

ani. Reîntors, co
lectiviștii l-au ales 
vicepreședinte al 
gospodăriei, iar 
comuniștii l-au a- 
les secretarul or
ganizației de bază.

Brigadierii lu
crează de mai 
mulți ani în a- 
ceastă muncă. Or
ganizația de par
tid i-a îndrumat 
să învețe, să fie 
mereu în mijlocul 
colectiviștilor.

Organizația de 
bază și-a creat 
un larg activ fără 
de partid dintre 
cei mai buni co
lectiviști. Din rîn
dul acestora au 
fost primiți noi 
candidați de par
tid. în prezent, or
ganizația are 82 
membri și candi
dați de partid. Ea 
se ocupă de pro
blemele principale 
din gospodărie, 
antrenează pe toți 
colectiviștii la dis- 
ctitareă și rezol
varea chestiuni
lor de interes ob
ștesc. în fiecare 

o grupă de partid.
Membrii și candidații de partid, 
prin exemplul lor personal, antre
nează pe toți colectiviștii la efec
tuarea unor lucrări de calitate.

*
în aceste zile, pe tarlalele gos

podăriei colective se lucrează de 
zor la semănatul porumbului. Fo
losind atît tractoarele cît și ate
lajele, în două zile colectiviștii ter
mină de semănat cele 930 de ha 
cu porumb.

în cămera-ihcubator, făcută de 
colectiviști, încep să iasă puii din 
prima serie : vreo 7.000. Pînă acum 
gospodăria nu a avut păsări ; în 
acest an, însă, ea crește 17.500. 
în altă parte, echipa de construc
tori lucrează la construcția unui 
nou grajd. La sfîrșitul acestui an, 
numărul bovinelor va ajunge la 
540, iar al vacilor la 260. Peste 
puțin timp încep lucrările pentru 
construirea unei îngrășătorii de 
porci. Gospodăria a încheiat con
tract pentru a vinde statului 650 
de porci grași. Din prăsilă proprie, 
numărul oilor crește Cu mai bine 
de 1.000 capete. Aceăsta e pe 
scurt perspectiva pentru 1962. Dar 
ce va fi peste un an, doi, trei !

Hărnicia cu care lucrează co
lectiviștii din comuna Gheorghe 
Lazăr este o chezășie că gospodă
ria de aici va obține rezultate și 
mai bune, iar viața colectiviștilor 
va deveni tot mai frumoasă.

TEODOR MARIAN

Știința agricolă în sprijinul 
sporirii recoltelor

(Urmare din pag. I-a) producției la hectar cu 1.000—2.000
---------------------------- kg de porumb boabe.

de 3.200—3.600 kg la, hectar. Bune 
rezultate dă și soia din linia Iași 5.

Folosirea soiurilor și liniilor mai 
productive de grîu, mazăre, fasole 
etc. ca și hibrizii dubli de porumb 
fac ca recolta să crească sim
țitor atunci cînd se aplică o 
agrotehnică înaintată. Un soi, oricît 
de productiv ar fi, poate asigura re
colte mari numai dacă eéte cultivat 
într-un teren bine pregătit și îngră
șat, dacă semănatul și lucrările de 
îngrijire se fac la timp, după anumi
te reguli agrotehnice. Iată de ce, ală
turi de amelioratori, lucrează și nu
meroși alți specialiști, care urmăresc 
stabilirea celor mai bune măsuri a- 
grotehnice ce trebuie aplicate fie
cărei culturi, Și în aceăstă 
direcție, la Institutul de cercetări 
agricole s-au obținut bune rezultate. 
S-au întreprins cercetări privind fo
losirea îngrășămintelor, stabilirea 
densității optime de semănat pentru 
hibrizii dubli de porumb, combate
rea -buruienilor pe cale chimică, 
agrotehnica porumbului dublu hi
brid în condiții de irigare etc. Vom 
aminti numai cîteva din realizările 
obținute',-bare îșî - găsesc . o largă., 
aplicare în producție.

Rezultatele obținute demonstrează 
ce mare influență asupra sporirii 
producției are aplicarea îngrășă
mintelor date odată cü arătura 
adîncă. Astfel, îngrășămintele sînt 
utilizate mai rațional de plante, ră
dăcinile acestora pătrund mai adînc 
în pămînt, unde găsesc umiditatea 
hecesafă, ceea ce le ajută să reziste 
mai bine la secetă.

Valoroase sînt și cercetările între
prinse de un colectiv de cercetători, 
sub îndrumarea tov. N. Șarpe, can
didat în științe agricole, cu privire 
la stabilirea densității optime pen
tru hibrizii dubli de porumb. Re
zultatele experiențelor duc la con
cluzia că densitatea optimă a plan
telor constituie unul din factorii ho- 
tărîtori îh obținerea unor recolte bo
gate de porumb. O densitate potri
vită duce, întotdeauna, la sporirea

Cercetările întreprinse stabilesc 
pentru toate regiunile, în funcție de 
condițiile pedoclimatice, măsurile 
agrotehnice ce trebuie aplicate și fe
lul hibridului cultivat, densitatea 
plantelor la recoltare. Pentru cul
tura porumbului în condiții de iri
gare s-au stabilit sistemul cel mai 
eficace de îngrășare, metodele de 
pregătire a terenurilor și, ceea ce 
este mâi important, regimul cel mai 
bun de irigație.

Munca creatoare a oamenilor de 
știință și cercetătorilor din agricul
tură deschide căi largi pentru spo
rirea producției la hectar. Nu
meroase gospodării de Stat Și gospo
dării colëctive iși însușesc- hôilé 
metode de lucrare a- pâmîntülüi și 
extind în cultură hibrizii de porumb, 
noile linii de grîu, orz, mazăre, 
fasole obținute de către stațiunile 
experimentale.

Sarcinile mari și Complexe carö 
stau în fața sporirii producției agri
cole impun ridicarea la un nivel mai 
înalt a cercetărilor științifice. în 
acest scop se cere ca cercetătorii 
să-și îndrepte eforturile spre solu
ționarea problemelor puse de prac
tica agricolă, de producție. De a- 
semenea, răspîndirea soiurilor noi* 
mai productive, și a metodelor îna
intate în cultivarea pămîntului tre-< 
buie să cuprindă întreaga agricul
tură, de la institutele de cercetări 
și stațiunile experimentale pînă la 
casa laborator a gospodăriei colec
tive, de la omul de știință și pînă 
la proaspătul agronom venit să lu
creze îritt-0 unitate agricolă Socia
listă. îndeosebi, se cere ca inginerii 
și tehnicienii agronomi din gospo
dăriile de stat și colective să cu
noască îndeaproape realizările știin
ței agricole și să le aplice diferen
țiat în cadrul unităților respec
tive.

Obținerea de noi realizări în do
meniul cercetărilor agricole și răs
pîndirea lor largă în producție vâ 
Contribui la sporirea continuă a re
coltelor lâ hectar.

----------o» o----------

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

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : SFlNTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr.

76) : MENAJERIA DE STICLA - (ôréle 
19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GÎU- 
LEȘTI : HOȚII ȘI VÂRDIȘTII - (orele 
19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : NUNTA LA 
CASTEL — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala péntru tineret) : DOI MEDICI 
— (orele 17 și orele 20) — spectacol pre
zentat de Teatrul de Stat Petroșeni). 
(Sala pentru copii) : DOI LA ARITME
TICĂ - (orele 17).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : BUCUREȘTI, INIMA ȚARII — 
(orele 20)

CINEMATOGRAFE. POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 21,15), Bucu
rești (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15), 
Gh. Doja (9,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Vol
ga (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,05). ABSEN
TA ÎNDELUNGATA — cinemascop : Re
publica (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15), 
Elena Pavel (9,45; ri; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Alex. Sahia (9; 1; 13; 15; 17; 19; 21),
23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
MILIONUL : Magheru (9,30; 11,15; 13; 15; 
17; 19; 21) I. C. Frimu (10; 11,45; 13,30; 
15,15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18; 20), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
ULTIMA REPRIZĂ : V. Alecsandri (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Lumina (10; 14; 16; 18,15; 
20,30), Moșilor (16; 18; 20), B. Delavranceâ 
(16; 18; 20). CASA SURPRIZELOR : Central 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30), C-tin 
David (15,30; 18; 20,30), 16 Februarie (16! 
18; 20). GARDIANUL : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Munca (15; 17; 19; 21). PI
TICUL VRĂJITOR : Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII la cinematograful 13 Septembrie 
— (orele 10). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : 13 Septembrie (11; 13; 15; 17; 
19; 21), Arta (14,30; 10,30; 18,30; 20,30). 
PROCESUL MAIMUȚELOR ; Tineretului 
(15,30; 18; 20,30). MUZICANTUL ORB :
Cultural (16; 18; 20,30). S-A INTIMPLAT 
IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). EXPRESUL DE SEA
RA : înfrățirea între popoare (15; 17; 19; 
21), Flacăra (15‘ 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 16 30; 18,45; 21). ARME ȘI PORUM
BEI : 8 Martie (15; 17; 19; 21). N. S. 
HRUȘCIOV : Grivlța (16; 17.30; 19; 20,30). 
EXPERIENȚA PRIMEJDIOASA : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). TOM DEGEȚELUL ru
lează la cinematograful T. VladimirescU

(15; 17; 19; 21 - grădină orele 20). ÈA- 
TÄLIE ÎN MARȘ — ambele serii : Pop’ 
Iar (16; 19,45), M. Efnlnescb (16,30; 2 
PERLE NEGRE : Donca Simo (15; 17; ’ 
21). PUȘTIUL — rulează la cinematogi • 
ful Iile Plntilie (16; 13; 20) șl 30 Decem
brie (16; 18; 20). ÎN NOAPTEA SPRE 13 : 
8 Mai (15; 17; 19; 21). FRUMOASA LU
RETTE : N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30).
CURSA De 100 KILOMETRI : Luceafă
rul (15; 17; 19; 21). CAVALERII TEUTONI
— ambele serii : G. Bacoviâ (15.30; 19).

TELEVIZIUNE. In Jurul orei 16,45 -i 
transmisia întîlnirii de fotbal dintré è- 
chlpele R. P. Romîne — R. F. Germane 
din cadrul turneului international de Ju
niori U.E.F.A. Orele 19,00 — Jurnalul
televiziunii. 19,15 - EMISIUNE PENTÉU 
TINERETUL ȘCOLAR. 19.40 — EMISIU
NE DE ȘTIINȚA ȘI TEHNICA. 20,00 — 
Telemagazln. 21,05 — Comedia cinemato
grafică „UN CROS NEOBIȘNUIT" — o 
producție a studiourilor sovietice. 21,15
— Program de romanțe ; Cîntă o forrha- 
ție condusă de Ionel Banu. Sbliști : Mia 
Barbu și Ion Luican. 21,45 — Sfaturi pen
tru telespectatori, tn închéièrè ; Ultime
le știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 

șl 27 aprilie : Vremea se va menține în 
general frumoasă. Cerul mâl mult se
nin. Innourări Izolate urmate de ploi de 
scurtă durată se vor produce în vestul 
si sud-vèstul țării. Vînt potrivit din sec
torul estic. Temperatura tn ușoară scă
dere. Minimele vor fl cuprinse între 4 
și 14 grade, iar maximele între 16 și 26 
de gradé.

I
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Pe magistrala

Moscova-Leningrad

Și o sérié

din Brâșov.

de 
a- 
de

industriile chimică, pe- 
similare (departament Spree și 

èsté legat

problemă a fost construi- 
linii ferate pe care trenu-

a analizat rezultatele în- 
comparative internaționa- 
serii de mașini agricole, 

anul 1961, rezultatele ge- 
mecanizării

„Forumul berlinez“

160 km pe oră!

garnitura ei de 
a viteză de 20Ö km pe

BERLIN (De la corespondentul nos
tru). — Centrul capitalei R. D. Ger
mane esté un vast șantier, Aici va re
naște „Forumul berlinez", un ansamblu 
arhitectonic spécifie, caré, alături dé 
clădirile refăcute de pe Urma distruge
rilor războiului, va cuprinde 
de construcții noi.

Forumul se află între 
Brandenburger tor, de care
prin cunoscutul bulevard Unter dén Lin
den. Acest bulevard este și ei un mare 
șantier. De la vechiul Forum în sus, 
spré poarta BràndënbùrQ Sè Vôr con
strui blocuri moderne de tîtè 4, 5 sau 
6 etaje. Unter den Linden vâ fi urt 
Cartier modern și élégant.

Pe șantierele acestor cônstrucjil, pro
iectele se materializează sub ochii noș
tri. Mărturie stau cele 4.500 dé ăparfa- 
mënté dintre Straussbèrgplafz și Ale- 
xandërStrâssë, alte fitil dé âpàHtâfnehfê 
din Koëpenick,,. Trèptow, WëiSénsee, 
Friedrichsheim și alte părți alé càfri- 
talëi.

• Ö 
formată 
președinte al Academiei R. P. Romîne, 
acad. Al. Rosetti, prof. Boris Cazacii și 
prof D. Màcreà, à plecat duminică la 
Strassbourg pentru a participa la cel 
de-al 10-lea Congres international de 
lingvistică și filologie romanică.

• O delegație a Academiei R.P; Rbmî- 
rie, formată dih àcad. E. Cônduràchi și 
prof. D. Pippidi, a plecat duminică, 22 ă- 
prilie, în R. P. Bulgaria pentru a participa 
la conferință internațională dê studii cla
sice, care vă avea 1ÔÉ la Plovdiv, între 24 
și 2Ô âpriliè 1962.

• îh cadrul turneului pe çàrê îl între
prinde în tara noastră, basul sovietic A- 
lexei Krivcenia, artist al poporului din 
U.R.S.S., solist ăl Teatrului Mare Acade
mic de Stat din Moscovă, à interprétât 
luni séàra, pè ècëha Opërëi de Stat din 
Timișoara, rolul hanului Konceak din O- 
pera „Cneazul Igor" de Borodin. Spec
tacolul s-a bucüràt dé siicces.

© Vihlbhistul Gheorghe Badev și pia
nistul Niculae Evrov din R. P. Bulgaria, 
câre întreprind un turneu îh tara noastră, 
au fost luni seara soliștii unui concert 
simfonic dăt de Filarmonică de Stat „Gh. 
Dimă" dih Brâșov.

INFORMAȚII
delegație dé oaméni de știihță, 
din àcàd. Iôrgu Iordah, vice-

în întimpinarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. P. Romînă

Intre 17 și 20 aprilie 1962 a avut 
Ioc la Tîrnovo — R. P. Bulgaria — 
cea de-a X-a ședință ordinară a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

La lucrările ședinței au luat parte 
. .-legații din : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Qermână, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S.

în calitate de observatori au parti
cipat la ședință reprezentanți ai 
R. P. Chineze, R. P. D. Coreene, R. P. 
Mongole și R. D. Vietnam.

Comisia a pregătit, în vederea a- 
nalizării la cea de-a XVI-a sesiune 
a Consiliului de ajutor economic re
ciproc, referatul „Cu privire la mer
sul îndeplinirii recomandărilor celei 
de-a XIII-a sesiuni a Consiliului în 
legătură cu mărirea în țările mem
bre ale C.A.E.R. a producției agri
cole“ și a prezentat pentru analiza
rea de către sesiunea Consiliului 
propuneri privind dezvoltarea conti
nuă a agriculturii în țările membre 
ale C.A.E.R. De asemenea a fost 
analizat referatul privind munca 
dusă de Comisia pentru agricultură

———O» o-----------

Sesiunea Comitetului administrativ al Uniunii internaționale

în anul 1961 și activitatea ei de mai 
departe.

Comisia 
cercărilor 
le a unei 
făcute în
neralizării experienței 
complexe a lucrărilor de cultivare a 
porumbului și a sfeclei de zahăr, 
precum și o serie de alte probleme 
din domeniu] mecanizării agricultu
rii și a făcut recomandări corespun
zătoare în legătură cu aceste pro
bleme.

De asemenea Comisia a adoptat 
recomandări privind problemele ve
terinare, folosirea și producerea în 
țările membre ale C.A.E.R. a mijloa
celor chimice pentru hrănirea supli
mentară a animalelor și păsărilor, 
privind combaterea manei tutunului 
și o serie de probleme din domeniul 
silviculturii.

Cea de-a X-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru agricul
tură s-a desfășurat în spirit de co
laborare frățească și ajutor reciproc.

(Agerpres)

și similare
prezentat dé Alfred _ Kamer, pre
ședinte al acestei comisii.

S-a trecut apoi la constituirea Co
mitetului de pregătire a celei de-a 
4-a conferințe profesionale interna
ționale a muncitorilor din aceste in
dustrii.

în ședința de după-amiază, prezi
dată de Angelo di Gioia, secretar 
general al Federației muncitorilor 
din industria chimică și petrolieră 
din Italia, âu luat cuvîntul pe mar
ginea rapoartelor prezentate 1 Va
sili Krivici (Uniunea Sovietică), Ho- 
rak Jaroslav (R. S. Cehoslovacă).

Lucrările sesiunii au continuat 
luni. în ședința de dimineață, pre
zidată de Vasili Krivici, președin
tele C.C. al Sindicatului muncitori
lor din industria petrolului și a chi
miei din U.R.S.S., au luat cuvîntul : 
Chang-Chao Mei (R. P. Chineză),

A

1

petrolieră
Duminică au început în Capitală 

lucrările celei de-a 12-a sesiuni a 
Comitetului administrativ al Uniunii 
internaționale a sindicatelor munci
torilor din 
trOlieră și 
profesional al Federației Sindicale 
Mondiale).

Din partea F.S.M. ia parte Elena 
Teodorescu, secretar al F.S.M.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Gâll Lâszlo, președintele 
Uniunii.

în numele C.C. âl Uniunii sindi
catelor muncitorilor din întreprinde
rile de petrol, chimie și gaz metan 
din R.P. Romînă, participanții la se
siune au fost salutați de .Ion Istrate, 
Sécrètàr àl acestui comitet.

în urma trecerii tovarășului Gâll 
Lâszlo îh altă muncă din cadrul 
mișcării sindicale din R.P. Ungară,- Rudi Hoppner (R. D. Germană), An-

■ ................. gelo Di GiOia (Italia) și Szilâgyi Sân-
dor (R. P. Ungară).

în ședința de după-amiază, prezi-

tnembrii Comitetului administrativ 
au ales că președinte al Uniunii in
ternaționale à sindicatelor fhuhcito- 
rilör dih industriile chimică, petro- dată de Roger Crepeaux, secretar 
liera și similare pe Szilâgyi Săndor gen.eral .al Federației naționale a 
(R.P. Ungară). ■ ; r,.--.’’

îh continuate, Georges Vanhaute, 
secretat general âl Uniunii, a pre
zentat raportul asupra âctivității de 
la ultima sesiune și sarcinile „Uniu
nii pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilot celui de-al V-lea Congres 
sindical mondial.

Raportul Comisiei de revizie a fost

muncitorilor din industriile chimică 
, și similare (Franța), au luat cuvîn

tul : Ganapât Sundaram (India), 
: Giorgio Pâvanetto (Italia); Tonosz 

Tadeusz (R. P. Polonă), José Domin- 
■ guez (Cuba), Vàclav Vesely (R. S. 
; Cehoslovacă).

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Luni după-amiază a avut loû în 
Capitală o adunare coiivOCată dé 
Comitetul de luptă péntru pace al 
raionului „30 Decembrie”, în întâm
pinarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace din țara noas
tră. Cu acëst prilej, artistul emerit 
Marcel Anghelescu, membru al â- 
cestui comitet, a făcut o expunere, 
în care a trecut în revistă proble
mele ce stau în fața mișcării mon
diale pentru pace, în primul rînd 
problema dezarmării generale și to
tale, subliniind că toate popoarele 
lumii salută cu bucurie convocarea 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pacè ce va avea 
loc la Moscova în luna iulie. Nu
meroși participanți au luat apoi cu
vîntul, exprimîndu-și hotărîrea de a 
contribui — fiecare la locul său de 
muncă — la întărirea patriei noas
tre, factor activ în lupta mondială 
pentru pace.

Procedîndu-se la alegerea delega- 
ților luptătorilor pentru pace din ra
ionul „30 Decembrie” la viitoarea 
adunare pe Capitală, au fost aleși, 
între alții : acad. Eugen Macovschi, 
președintele Comitetului raional de 
luptă pentru pace, Ion Barbu, mun
citor la întreprinderea de panifica
ție „N. Bălcescu”, artistul emerit 
Ion Dacian, Ghéorghe Dinu, mun
citor la Fabrica „Tehnica ’Textilă”,

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe 

alR. P, Romîne a ministrului 
Danemarcei la București
Ministrul afacerilor externe al 

R.P. Romîne, Corneliu Mănescii, à 
primit luni în audiență pe noul tri
mis extraordinar și ministru pleni
potențiar al Danemarcei la Bucureștii 
Joachim Henrik Georg, baron 
Zytphen-Adéler, în legătură cü 
pröpiata prezentare à scrisorilor 
acreditare.

Măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului în comun

Pentru îmbunătățirea tfâhspoftu- 
liiî în comun, I.T.B. a luat măsură 
înființării unei noi linii de troleibuz. 
Aceasta va lega zona de sud-ést à ô- 
rașului cu pafteà de nord, àvînd 
traseul prin strada Pôpà Nan, Bd. 
Dacia, Bd. Ana IpătescU, Piața Scîh- 
teii.

Pentru anul acesta, Ï.T.É. a prevă
zut lucrări nôi, mènitë să îmbunătă
țească în continuare transportul în 
comun al cetățenilor Càpitâléi. Ast
fel, pentru deservirea întreprinde
rilor indüstrîàlè dih cartierul Mili
tari va fi prelungită linia de tram
vai nr. 13. De asémènéa, sè vôr crea 
nôi trasee dé autobuze care să facă 
legături directe între diversele car
tiere ale orașului.

CONSTANȚA (grupa C) : Turcia— 
Spania ; R. P. Ungară—Franța.

BRAȘOV (grupa D) : R. P. Polonă— 
Brâșov (joc amical) ; Italia—Austria.

CLUJ (grupa E) : Grecia—R. S. Ce
hoslovacă ; R; D. Germană—U.R.S.S.

Prlmèlé meciuri încep la oră 15 — 
următoarele, la ora 16,45.

Astăzi programate ultimele
meciuri preliminare ale turneului 
U.E.F.A. Acestea se vor disputa astfel:

BUCUREȘTI (grupa A) : Portugalia— 
Belgia ; R. P. Romînă—R. F. Germa
nă. (Meciurile vor avea loc pe sta
dionul „23 August").

PLOIEȘTI (grupa B): Olanda—R.P.F. 
Iugoslavia ; R. P. Bulgaria—Anglia.

CĂLĂRIE. — Sportivii romîni s-au 
cörngörtät remarcabil th marele concurs 
ihthrnâțibna) hipic de la Nisa, la care 
au participat și concurent! din Italia, Fran
ța, Anglia, R. F. Germană, Spania, Bra
zilia și Belgia. Un strălucii Süccès à re
purtat Vasiîe Pinciu, care a cîștigat „Ma
rele Premiu al Franței" („Cupa Națiuni
lor“). Pë echipe, reprezentativa țării noas
tre (alcătuită din V. Pinciu, Gh. Langa și 
V. Bărbuceanu) a ocupat locul 3.

Victorii rommești 
peste hotare

RÜGB1. — Echipa dé rugbl Steaua- 
București a debutat cu o frumoasă vic
torie în turneul international de la Parma 
(ïtaliàj; învingind cü scorul de 39—3 
(16—3) echipa C. N. Barcelona. Cei mai 
buni jucători au fost Pénciu, Al. Iônëscü 
si Ciobănel R. C. Vichy a dispus cu 
29—8 (0—8) de R. C. Parma. Miercuri, în 
finala turneului, Steaua va intîlni pé 
Vichv.

CICLISM. — Cicliștii romîni și cehö1 
slovaci și-au continuat pregătirile în ve
derea „Cursei Păcii", pàrticipîhd la ô 
competiție pe circuit desfășurata là Praga. 
Primul a trecut linia de sosire C. Dumi
trescu, care a parcurs 165 dé krii în 
4hl6’i5”. El a fost urmat de G. Moicea- 
hu, Kvàpil, Vogola, A. Sélaru și alții, 
cronometrați în același timp.

P E S C U R T

.fotbal. Dinamo București 
noul lider al clasamentului

a avut 10c rundă 
international de sah

a 14-a 
al R.

a
P.

clasamentului, marele maestru

Ăsăară 
turneului 
Romîne.
y,'Liderul
Holmov, l-a învins cu negrele ne Honfi. 
iăf Șiâhovski a cîștigat la Kozma.

înaintea ultimei runde, în clasament 
conduce Holmov cu 11 puncte. È1 este 
urinat de ȘianovSki 10 p., Drimer 9Vâ P„ 
Gheorghiu 9 p.

*
th priîna semifinală a „Cupei campio

nilor europeni’' lă baschet feminin, echi
pa T.T.T. Riga a învins cu 72—44 (26— 
26) formația cehoslovacă Slovan Orbis. 
Returul va avèa loc în cursul 
la Praga.

lunii mai

*
Duminică, la Brașov, echipa 

„TraCtörul“ à întîlnit formația 
teană Dinamô Öbör. Fotbaliștii oaspeți au 
cîștigat éu 4—0.

*
lûtr-un méci international de rugbi, des

fășurat la Dijon, echipa selecționată 
cundă a Frântei à învins cu scorul 
53—11 (31—3) echipa R. F. Germane.

*
Màréle maestru sovietic Vasiukov con

duce înaintea ultimei runde a turneului 
international de șah de la Moscova. El 
are 9 puncte și o partidă întreruptă. Și 
esté urmat de Barcza cu 9 puncte, dar cu 
.toate partidele jucate.

de fotbal 
bucureș-

Sé- 
de

(Agerpres)

începutul àcéstèi bogate săptamîhi 
îh manifestații fotbalistice a fôst 
făcut de meciurile Dinamo-Bucu- 
rești—Steagul Roșu și Progrésul— 
Petrolul, disputate în Capitală, pe 
stadionul „23 August", Cuplajul a 
mulțumit, meritul revénind ce
lor patru echipe fruntașe alé 
clasamentului, care au oferit jocuri 
de un bun nivel tehnic, așa 
cum ar dori publicul nostru să vadă 
în continuare. îh centrul atenției 
generale s-a situat meciul Dinamo- 
Stéàgul Roșu. Liderul brașovean 
avea în primul rînd greaua sarcină 
de a-și apăra poziția în clasament 
în fața dinarhoviștilor bucureșteni, 
porniți și ei de mai multă vreme în 
cursa pentru titlu. Sub aceste aus
picii à început jocul — uh joc de 
■zile mari; cum Se spune — în care 
ambele echipe, dar în primul rînd 
dinamoviștii, au depus eforturi pen
tru a fi la înălțimea așteptărilor.

...Se joacă extrem de râpid și 
spectàculos. Mingeà esté purtată cu 
repèziciune de là o poarta là ceâ- 
laltă. O pătrundere a lui Năftănăilă 
îh minutul 7. Șutul acestuia însă 
greșește țintă. Pesté cîteva secunde 
o minge trimisă cu capul de Țîrcov- 
nicu este respinsă de Ghiță printr-un 
reflex admirabil. în careul dina
movist o fază aproape identică în 
minutul 10, dar Datcu, fiind la post, 
apără. Echipa bucureșteană combi
nă frumos, înaintâréà pătrunde cu 
regularitate în careul advers. O șar
jă pe aripa dreaptă. Pîrcălab cen
trează în fața porții la semiînălțime. 
Eftimie și... Zbîrcea, veniți îh mare- 
viteză, introduc mingea în pâartă. 
Dinamoviștii deși cônduc cu 1—0, 
continuă atacurile. înaintarea, în 
mare vervă, creează faze de măre 
efect care încîntă privirile. Nu lip
sesc nici aplauzele. Fiécare acțiune 
se termină cu șuturi spré poartă 
trimise de Frățilă, Pîrcălab. Dar 
portarul brașovean salvează în ulti
ma instanță goluri aproape făcute. 
Din înaintarea dinamoviștilor a lip
sit Vasile Anghel care, accidentat la 
începutul meciului, a fost înlocuit 
cu Unguroiu. Dar jocul lui Ungu- 
roiu a fost de-a dreptul penibil.

Cu toate că înaintarea esté prac
tic descompletată, présiunéa di- 
namoviștilor nu scăde nici un mo
ment. Ei sîht mereu în ofensivă, șu- 
tează mult la poartă. Din nou o 
minge lă Pîrcălab, o centrare im
pecabilă la Eftimie și... gol. 2—0 în 
minutul 30. Jucătorii brașoveni nu 
rCnunță la luptă, deși fac cu greu 
față iureșului impus de bucureșteni.

Dinamô domină și în céâ dë-a 
doua repriză, mai alés là începutul 
ei. Jocul bucureștenilor scàdé însă 
din intensitate după accidentarea Iții 
Eftimie, fapt càre pérmite brașove
nilor să construiască unele ăcțiuhi 
ofensive. Cu aproximativ 10 minute 
înainte de fluierul final un șut pu
ternic al lui Seredai, de la 20 metri, 
modifică tabela de marcaj : 2—1.

în minutul 84, la un contraatac 
dinamovist, Unguroiu, singur în fața 
porții, ratează o mare ocazie, trimi- 
țînd de là 6 metri mingea în bra
țele lui Ghiță. Brașovenii atacă cu 
opt oameni, dar nu mai pot egala.

Dinamoviștii, în urma acestei vic
torii pe deplin meritate, au trecut 
în fruntea clasamentului.

★
In primul meci al cüpläjului, Pro- 

grésül și Petrolul âu terminat la ë- 
galitäte (1—1). AU marcat Oaidă și 
A. .Munteanü. Rezultatul Oglindește 
situația existentă pe teren : fiecare 
echipă a avut perioade egàlë de do
minare.

C. MANTÜ

CLASAMENT
Dinamo Buc. 19 11 4 4 42:25 26
Steagul Roșu 19 11 3 5 41:26 25
Petrolul 19 9 4 6 38:25 22
Progresul 19 9 3 7 34:22 21
Știinja Tim. 19 9 3 7 25:23 21
Rapid 19 7 6 6 23:23 29
Dinamo Bacău 19 7 5 7 22:23 19
Minerul 19 9 1 9 18:35 19
Știința Cluj 19 7 4 8 33:35 18
Steaua 19 6 4 9 38:36 16
Dinamo Pitești 19 6 3 10 26:31 15
Metalul 19 5 5 9 29:45 15
Jiul 19 5 5 9 20:34 15
U.T.Ä. 19 5 4 10 26:32 14

Maria Micu, muncitoare la Fabrică 
„Gălenica”, Constantin Ioachim, 
pensionat, Êlèhà Păsculescu, gospo
dină, și alții.

■A’
Numeroși oameni âi muncii din 

întreprinderile sibiene și din satélé 
și cătunele dé munte àlè râiônülui 
Sibiu au participat recent la o a- 
dunare organizată de comitetul ra
ional de luptă pentru pace, în întîm- 
pinarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace. Cu acest prilej 
juristul I. Roban a făcut o amplă 
expunere asupra actualei situații in
ternaționale subliniind însemnătatea 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pacè ce va àvèa loc 
la Moscova. La discuții numeroși 
vorbitori âu sèôs în evidență contri
buția activă a țării noastré la a- 
părarea cauzei păcii.

Ca delegați la adunarea regională 
au fost aleși între alții : Aurélia 
Munteanu, muncitoare la fabrica 
„Drapelul Roșu” din Sibiu, Eugenia 
Schwartz, medic în circumscripția 
sanitară din comuna Tîlmaciu, Su- 
ciu Nicolae, directorul casei raionale 
de cultură, Denghel Hilda, munci
toare la Uzinele textile Cisnădie, 
Constantin Dumitrescu, președintele 
comitetului raional de luptă pentru 
pace. (Agerpres)

■O «O-------------

Darea în folosință a unei Htagi-, 
straie cum nu există în ftici O altă 
țară din iume a pué în fața spe
cialiștilor sovietici un șir întreg de 
probleme complexé. în primul rînd, 
a fost nevoie de o locomotivă foar
te puternică. Această sarcină a 
fost rezolvată de uzinele din Ko
lomna care au construit o locomo
tivă Diesel „TEP-60” cu o puterè 
de tracțiune de 3.000 op; Ëa va pu
tea dezvolta cu 
vagoane 
oră.

O altă 
rea unei
rile să poată circula cu viteze atît 
de mari.

Călătorul își va da seama ime
diat că nu mai aude zgo-

moțul obișnuit al roților. Aceasta 
se va datora faptului că șinele vor 
fi Sudate în tronsoane lungi d<e 8Û0 
de metri. Trenul va avea un mers 
mai lin, va întîmpina o rezistență 
mai mică, va putea dezvolta o vi
teză mai mare.

Reconstruirea magistralei este o 
muncă uriașă. Pe fiecare kilometru 
trebuie transportate și așezate Cit
ea 4.0ÔÛ tone de diverse materiale. 
Lucrările principale se execută în 
intervale scurte de 3—4 Ore de là 
un tren la altul. în practica mon
dială nu s-a mai întîlnit un ase
menea ritm de muncă.

De securitatea trenului vor avea 
grijă mașini automate, care vor fi 
dirijate de un singur dispecer de 
la un centru de comandă.

Viteza de circulație a trenurilor 
va crește nu numai pe distanța 
Moscova—Leningrad. în următorii 
ani ea va, ajunge pe prin.cipalele 
magistrale din Uniunea Sovietică 
la 140—160 km pe oră.

în largul mării :
PEKiNt (De ia corespondentul j 

nostru). — De-a lungul litoralului < 
R. P. Chineze, între portul Darien j 
din Manciuria și insula Hainan din ; 
regiunile tropicale, a început cată- 5 
pania de primăvară de pescuit iha- s 
ritim. Această acțiune are o mare I 
însemnătate, deoarece asigură 50 < 
la sută din întreaga cantitate pes- < 
cuită în cursul anului. Din portu- < 
rile și satele pescărești din trèî < 
provincii din sud, Kvantung, Fu- < 
kièn și Cekiâh aU și ieșit la pèsCUit < 
peste 50.000 de ambarcațiuni mari < 
și mici avînd la bord circa 300.000 < 
de pescari. Din provinciile dé nord < 
au ieșit îh larg peste 5.00Ö de am- < 
barcațiuni cU peste 20.000 pescari. <

Flotă maritimă de pescuit a R.P. ? 
Chineze a fost completată îh ulti- > 
mii ani cu un mare număr de nave r 
cu motor, nave cu pînze și cu mo- ? 
tor. Așa, de pildă, în timp ce în 
1957 existau în provincia Kiangsu ? 
doar 90 de vase cu pînze și motor, 
în 1961 numărul acestora a sporit t 
la 270. Numeroase nave sînt îh- i 
zestrate cu mijloace de telècomu- 4 
nicații și instrumente de navigație, | 
precum și cU instalații pentru de- ? 
tectarea bancurilor de pește. 5

Pregătiri în cinstea

HAVANA 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Prensa Latina, 
la 1 Mai, delegați din 14 țări ale A- 
mériéii Latine vor sosi la Havană 
pentru a participa la festivități. In 
toate orășele cubane au loc pregă
tiri pentru a întîmpina cu cinste 
ziua de 1 Mai.

Centțul revoluționar sindicâl ăl 
oamenilor muncii din Cuba à âdtè- 
sat o chemare tuturor mühcitôrilôr 
pentru a-și dubla éfôftürilè lör în 
ôbtinèréa dê nôi sucôesé în produc
ție, péntru a face fâță blocadei eco- 
nomice, dictate de S.U.A. Răspun- 
zîhd àcêstei chemări, muncitorii din 
rafinăriile dé zahăr cübàné àu ob
ținut importàhté fèzültatè în pro
ducție.

La chêmàrcà uniunii TÏnerétülüi 
Comunist din Cuba, mii de tineri 
din întreaga țară participă la cam
pania de recoltàre a trestiei de 
zahăr.

Situația difi Afgêntinà 
rttèiitihê incotdată

BUENOS AÏRËÊ 23 (Agêrpfês)..— 
Ftélâtïnd despre dèpunêfèa jurămîn- 
tulüi nôulüi ministru de război al 
Argentinéi, genèràlul. Juan Bautista 
Lozăs, agenția Fràncé Préssè spünè 
că „prâședintelă Guido a citit for
mula jurămîntului cu ô voce nési- 
gură și într-o atmosférâ încărcată. 
Absența totală a ofițerilor marinei, 
adepți ai „liniei dure”, scrie France 
Pressé;, paré să indicé că èi de
zaprobă nümiréà iui Lôzas și „face 
să apese o gréa âmânințare asupra 
viitorului. Ôbsèrvatorii consideră că 
situâțiâ rămîne extrèm dé încor
dată“.

Generalul Lozas a ânunțat că cèi 
doi principali protagoniști ai încer
cării de forță, care s-a angajat în 
sînul armatei, generalul Râul Poggi, 
comandantul-șef al armatei, și ge
neralul Enrique Rauch, au cerut să 
fie eliberați din funcțiile lor. Poggi, 
adept al „liniei dure“; favorâbil in
staurării unei junte militàrè, și 
Rauch, adept al așa-zisei tendințe 
„légaliste“, càre vréa să dea ô apa
rență de légalitàté măsurilor de for
ță lüäte, vor fi îniocuiți în Următoa
rele zilê. Pînă âtunci funcțiunile lor 
au fost preluate de Lozas.

Pentru elißcrarca lui Paul Acosta 
secretar general al P.C din Peru

LIMA 23 (Agerpres).—Avocatul lui 
Râul Acostă, sècrétar general ăl Par
tidului Comunist din Peru, deținut 
îh mod samavolnic de către autori
tățile peruviene, a făcut apel la 
Curtea Supremă pentru eliberarea 
necondiționată ă clientului său.

Acesta a fost arestat în decembrie 
anul trecut sub falsa acuzație de 
„sabotare a siguranței publice și âpă- 
rării naționale". De atunci el â fost 
transferat în diferite închisori.

♦ '

Specialiști din R. P. Ungară desfășoară cercetări experimentale eu 
scopul de a se reduce zgomotele din gări. Fotografia înfățișează clă
direa modernă a gării din Debrețin, alo cărei ziduri au fost acoperite 
cu un strat ce absoarbe sunetele, reallzindu-se astfel à considerabilă 
reducere a zgomotelor

Declaratia guvernului sirian
DAMASC 23 (Agêtgres). TÀèS 

transmitè : Toate ziarele din Damasc 
publică declarația guvernului făcută 
la 21 aprilie de primul ministru âl 
Republicii Arabe Siria, Ahméd Bê- 
chir el Azmeh. în declarație se spune 
că, în ciuda experienței nereușite a 
Uniunii siriano-egipténe. Siria hü à 
rănunțat la scopurile unității aràbè 
și că guvernul Républicii Arabè Si
ria va mànifestà inițiativă pentru à 
lămuri punctele dè vederê ale gu
vernelor altor țări arabe și, în pri
mul rînd, al guvèrnului Egiptului 
fratè, în legătură cu àcéàstâ pro
blemă.

în domeniul politicii interné; dUpă 
cum a subliniat primul ministru, gü- 
vèrnui va urmări acordarea liber
tăților publice și; în primul rîhd; 
libertatea presei, precum și libértà- 
téà pârtidêlôf și sindicàtëlof. Guver
nul va elabora o nouă lege cu pri
vire la alegëri, care va „asiguta re- 
prêièntarèà justă à tuturor pături
lor poporului“, și proiectul dé con
stituție, după care va fi organizat 
un reféréndüm populär.

în domeniul economic, guvérnul 
declară că Va urma „cursul socia
list“. El intenționează să facă schift-

Ill

bări râdîcàlé îh dôfhèhiuï plànifitarii 
economiei, considerând ca „dèzvoltà- 
rea economiei haționâie și sporirèà 
volumului producției pôt fi înfăp
tuite numai pe baza undi plàn éla
borât în prealabil, în conformitate 
cu métôdèlè științifice môdèrne dé 
piànificarê“. „Industrializarea, sê 
subliniază îh dèclaràtié, cônstituié 
partêa de bază a planului de dézvol- 
tàrê écônômicâ și factorul' principal 
în spôriréâ venitului național, pre
cum și în lichidarèà ràmînèrii în 
urmă economice și sociale a țării“, 
în țară sé vä duce o politică dê 
„coordonare a activității sectoarelor 
de. stat și particular din economie“.

în problèmélé de politică extèrna 
ale Republicii Arabé Siria, politică 
guvëfnülui sé bâzeâză pè principiile 
neutralității pozitive și neaderării la 
blocuri militàrè, neparticipării là 
„războiul rèce“, respectării principii
lor Cartei O.N.U. „Politica externă 
à guvernului; se subliniază în de- 
clarațiă, urmărește sprîjiniréa miș
cărilor dé elibèraré dih lüméà in- 
treagă; în special în Asia Și Africa, 
sprijinirea oricăror eforturi caré au 
drept scôp distrügêfèà impéfiàlisihu- 
lui și lichidarea discriminării rasiale 
în toate formeîe și manifestările ei“.

=&«$==

De vorbă
BÔLAÊEMÈA 23 (A-

Corespondentul din
INSULA 

gerpres). — 
Côngô äl âgèhfièi TASS, G. Fe- 
diașcin, transmite :

în ïègaturd cu zVôhufilè care 
s-au răspîndit la Leopoldville des
pre ,,moartea lui Antoiné Gizen
ga“-, autoritățile congoleze au în
găduit ziariștilor străini să vizitèze 
insula Bolabemba, situată în delta 
fluviului Congo, unde s-au întîl
nit cil Gizenga.

Din Ziua îh caré l-àm văzilt ul
timă dată — ăceaSta s-a îhtîriîplat 
la Leopoldville exact cil trèi luni 
în Urmă — la 20 iâhuàrié, îh ziuă 
sosirii sale dih Stanleyville — Gi
zenga s-a schimbat vizibil. Fâța îi 
este acoperită de o barbă îhcîl- 
cită. Deși pielea îi este neagră, pe 
față i-a apărut o palôârê bolnă
vicioasă. Este gtOzăv dé slab.

Ne-a întîmpinat cu o oârécâre 
prudență. Nu voi ascunde, a spus 
el, că această vizită mă surprinde, 
deoarece m-arh obișnuit cu situa
ția de deținut, iar comportarea au
torităților și paznicilor față de 
mine m-a dezobișnuit de gîndul că 
aș putea fi vizitat.

L-am întrebat pe Gizenga care 
sîht acuzațiile oficiale ce i se aduc?

„Nu mi s-a adus pînă în prezent 
nici o acuzație, a declarat el cu 
fermitate. Imunitatea mea parla
mentară a fost încălcată în mod 
grosolan, Sînt acuzat de anumite 
fapte la care aș vrea să răspund 
în fața organului în care m-a ales 
poporul. Vreau un singur lucru: 
să compar în fața parlamentului, 
unde voi răspundă, pentru că opi
nia publică congoleză și internă-

Consfătuire în problemelè 
ideologice convocată 

dé C. C, al P. C» Bulgar
SÔFÏÀ 23 (Agerpres): — Là 33 

aprilie s-â deschis Consfătuirea în 
problèmelè ideologice, convocată de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Bulgar. Là Cônsfâtuirè par
ticipă âctiviști de partid și dé stat, 
reprezentanți ai orgânizațiilor sin- 
dicalé și âi orgânizațiilor Uhiuhii Ti- 
néretului Comunist-Dimitrövist, con
ducători ai organizațiilor și uniuni
lor dé creâțiă,. oàmeni de știință, li
teratură și artă.

La lucrărilâ Consfătuirii participă 
Todor Jivkov, primul sècrétar al 
C.C. ăl Partidülui Comunist Bulgăr, 
Anton Iugov; președintele Consiliu
lui dé Miniștri; și alți conducători 
dê partid și dé stat din Bulgariâ.

La invitația C.C. al P.C. Bulgar, 
la 23 aprilie à sosit lă Consfătuire 
un grup de activiști de partid ai 
C.C. al P.C.U.S. în frunte cu L. F. 
Ilicev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea â fost deschisă de 
Todor Jivkov; primul secretai? ăl 
C.C, al P.C. Bulgar. Mitko Grigorov, 
secretar ăl C.C; âl P.C. Bulgar, à 
prézehtât uri râpôrt cü privire la 
situâțiâ și sàrcinilé âctivității ideo
logice.

cu Antoine Gizenga
RELATĂRILE 

CORESPONDENTULUI DIN CONGO 
ÀL AGENȚIEI TASS

neară .'Nu știu undé 0 să mă tri
miteți mîine, poate la portughezi, 
a spus el, arătîhd sprç direcția în 
càre pesté fluviu se vedea malul 
acoperit dé pădure al Angolei.

Afirmația că mi-e bine, a con
tinuat Gizenga, este o minciună 
sfruntată. Cum poate să-i fie biné 
unui om aruncat fără judecată pè 
o insulă izolată de lumea exteri
oară și căruia i s-a intentat uh 
procès nu se ștl'e'pentru çê.”

Cină l-àm întrëbat pë Gizëhgâ 
ce ar dări să trahsmită prin inter
mediul presei opiniei publice mon
diale, el a răspuns:

„Transmiteți că asèmehea atitu
dine față de mine o consider drept 
o samavolnicie, o încălcare a drep
turilor democraticè elemèntarê și 
a imunității parlamentară. Cer sa

țională să mă judece dacă sînt său 
nil vinovat“:

Răsp'unzîhd là întrebarea dacă i 
s-a permis să întrețină vréo legă
tură cu lumea exterioară, cu rude-, 
prieteni, să primească ziare; să as
culte radioill) Gizenga a spus, 
adresîndu-se adjunctului șefului 
serviciului de siguranță, Matube, 
prézent la t____ ’."'2.
fi numită altfel decît înșelăciune, 
atitudinea 
mèa de a-mi, vedea mama și so
ția. Se pune întrebarea : dé ce au 
chemat soția și copiii mei din Eu
ropa unde se aflau în siguranță mi se dea de urgență posibilitatea 
(soția și copiii lui Gizènga se aflau 
în Iugoslavia). Toți, soția și bă- 
trînă mamă au fost înșelați, pro- 
mițîndu-li-Se că li se va permité 
să fie lingă mine) că li se va da 
posibilitatea sa mă îngrijească. 
Péntru ce această înșelăciune ? 
Acum ei se află fără mijloace de 
existență. în pofida promisiunilor, 
ei nu pot să vină la mine, nif li 
se permit nici măcar scurte îhtîl- 
niri.”

în cursul convorbirii, Gizènga a 
réspihs cu hOtărîre zvonurile răs- 
pîndite de unele persoane oficiale 
că el însuși „ar fi cerut să i se per
mită să se odihnească la Moanda".

„Cînd Gizenga v-a cerut să se 
odihnească, s-a adresat el lui Ma
tube, îl trimiteți la Bolabemba — 
această insulă mlăștinoasă, plină 
de țînțari, numind-o stațiune bal-

convorbire : „cum poate

autorităților la cererea

să apar în fața parlamentului, să 
răspund în fața lui și în fața po
porului Cöhgoului“.

în timpul convorbirii, Qizëhga 
și-a menținut calmul său obișnuit, 
făcîhd^ glume pe sèama grijii 
„mișcătoare" a paznicilor, datorită 
căreia i-a crescut barba, Nu i se 
dau nici lame, nici foarfeci. îh 
timpul convorbirii a fost bine dis
pus și vioi. Gizèhgà a exprimat IUI 
Matube indignarea în legătură CU 
atitudinea autorităților față dé èl. 
Se simțea că închisoarea nuafrînt 
spiritul de luptă al credinciosului 
fiu al poporului congolez, luptător 
consecvent pentru libertatea și in
dependența republicii.

Gizenga și-a luat rămas bun de 
la noi cu căldură și ne-ă rugat 
încă o dată să relatăm adevărul 
despre situația sa.
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Mari manifestații pentru pace

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI 120;000 marinari japonezi in grevă

DESCHIDEREA SESIUNII SOVIETULUI 
SUPREM AL U. R. S. S.

TOKIO 23 (Agerpres). — Cel 
120.000 de marinari japonezi a- 
flliați la Sindicatul marinarilor 
din Japonia au declarat la 23 a- 
prllle o grevă în sprijinul reven
dicărilor lor economice. Greviștii, 
care au hotărît să înceteze lu
crul pentru o săptămînă, cer con
diții mai bune de muncă. Potri
vit relatărilor agenției Associated 
Press, în urma grevei vor fi pa
ralizate 52 de porturi ale țării.

Un purtător de cuvînt al sin
dicatului a declarat că, dacă re
vendicările marinarilor nu vor 
fi satisfăcute, el vor declara o 
nouă grevă de 10 zile în cursul 
lunii mai.

Această grevă reprezintă cea 
mai mare acțiune revendicativă 
a marinarilor din ultimii cinci1 
ani. >|

r

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite :_La Moscova a în
ceput luni prima sesiune a Sovietului 
6-a legislaturi.
. Pe ordinéa de zi a sesiunii figu

rează alegerea comisiilor de vali
dare ale Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților, alege
rea comisiilor permanente ale ce
lor două Camere ; aprobarea decre
telor adoptate de Prezidiul Sovietu
lui Suprem în perioada de după cea 
de-a 7-a sesiune a Sovietului Su
prem al celei de-a 5-a legislaturi, a- 
legerea Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. ; prezentarea unui 
raport cu privire la tratativele de 
la Geneva ; constituirea guvernului 
sovietic ; alegerea Tribunalului Su
prem al U.R.S.S.

Sesiunea va examina, de aseme
nea, problema elaborării proiectului 
noii Constituții a Uniunii Sovietice.

Au urmat apoi ședințele separate 
ale Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților.

Ivan Spiridonov a fost ales în una
nimitate președinte al Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Ian Peive a fost ales în unanimi
tate președinte al Sovietului Națio-

------------- O® O-------------

Cu prilejul aniversării nașterii 
lui Va 1. Lenin

Suprem al U.R.S.S. al celei de-a

nalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La prima sa ședință, Sovietul 
Uniunii a ales comisia de validare, 
precum și trei comisii permanente : 
comisia pentru propunerile legisla
tive, condusă de deputatul Gheorghi 
Vorobiov ; comisia bugetară, condu
să de Ivan Senin ; comisia pentru 
afaceri externe, condusă de depu
tatul Mihail Suslov.

La prima sa ședință, Sovietul Na
ționalităților a ales comisia de va
lidare, precum și cele patru comisii 
permanente ale Sovietului Naționa
lităților : comisia pentru propunerile 
legislative, condusă de Nizoramo 
Zaripova ; comisia bugetară, condu
să de Mihail Iasnov ; comisia pen
tru afaceri externe, condusă de 
Otto Kuusinen ; comisia economică, 
condusă de Olga Ivașcenko.

Cu aceasta, ședințele separate ale 
celor două camere au luat sfîrșit. 
Viitoarea ședință va avea loc marți 
dimineața.

și dezarmare
'   —■ '   1'■■■■■" 11

Demonstrație la Londra
• Peste 120.000 de participant! la mitingul cu care s-a încheiat marțul 

de la Aldermaston • Mesajul adresat președintelui S.U.A.

„Lumea are nevoie 
de pîine și nu de arme 

atomice“

Plenara C. C. al P. C. din Olanda

INDIA. La 22 aprilie, 
în sala Darbar Hali din 
Delhi a avut loc o adu
nare f-stivă consacrată 
celei de-a 92-a aniver
sări a nașterii lui V. I. 
Lenin. Au luat cuvîn
tul cunoscutul scriitor 
indian Sandjad Zahir, 
militant de vază pe tă- 
rîm social și politic, și 
M. F. Cerkasov, con
silier • al ambasadei 
U.R.S.S. în India.

BIRMANIA. La Ran
goon a avut loc o a-

dunăre a reprezentan
ților vieții publice, or
ganizată din inițiativa 
Comitetului pentru săr
bătorirea zilei de naște
re a lui V. I. Lenin. La 
adunare a luat cuvîntul 
Takin Luîn, secretar 
general al Congresului 
sindicatelor birmane.

R. D. VIETNAM.
22 aprilie la Hanoi 
avut loc adunarea 
prezentanților 
lației capitalei
erată aniversării a 
de ani de la nașterea

lui Vladimir Hid Lenin. 
Prof. Cean Van Giau, 
membra al conducerii 
centrale a Asociației de 
prietenie vietnamezo- 
sovietice, a vorbit des
pre viața și activitatea 
lui V. I. Lenin.

La 
a 

re-
popu- 
consa-

92

CUBA. în cadrul ma
nifestărilor consacrate 
aniversării a 92 de ani 
de la nașterea lui V. I. 
Lenin, la 23 aprilie la 
Havana s-a deschis o 
expoziție despre viața și 
activitatea lui Lenin.

La mitingul din Hyde Park, 
Londra, cu care s-a încheiat luni 
după-amiază marșul de la Al- 
dermaston au participat între 
120.000 și 150.000 de oameni. 
Intrarea coloanelor de partici
pant la marș în marele parc lon
donez a durat ore întregi. în Hyde 
Park ele au fost întîmpinate de 
alte mii de oameni. . „Mișcarea 
pentru dezarmarea nucleară", 
care a organizat marșul, a decla
rat că anul acesta numărul par
ticipanților a fost _____ ______
mai mare 
cînd din 
situației 
naționale 
intenției ___________
de a efectua noi 
experiențe cu 
arma nucleară în atmosferă.

La miting au luat cuvîntul nu
meroși vorbitori printre care fi
lozoful Bertrand Russell, cano
nicul John Collins, conducăto
rul „Mișcării pentru dezarmarea 
nucleară“, și doi supraviețuitori 
japonezi ai bombardamentului a- 
tomic de la Hiroșima care au 
participat și ei la marșul de la 
Aldermaston : studentul Hirosame 
Hanabusa și infirmiera Myoko 
Matsubara.

Hirosame Hanabusa, rămas or
fan de la vîrstă de doi ani, azi în 
vîrstă de 19 ani, și-a exprimat 
intenția de a lua cuvîntul la mi
ting pentru a spune mulțimii „tot 
răul pe care-l poate face o bombă 
atomică". „Atunci își vor putea 
închipui — a adăugat el — pu
terea de distrugere a bombelor 

azi care

aruncată asu-

ca ori- 
.cauza 
inter- 
și a 

S.U.A.
Corespondență telefonică

ternice decit cea 
pra Hiroșimei”.

Participanții la 
tărît să adreseze 
S.U.A. un mesaj prin care îi cer 
să renunțe la proiectatele expe
riențe în atmosferă. Bertrand 
Russell a trimis azi președintelui 
Kennedy o telegramă în același 
sens.

După mitingul final din Hyde 
Park, zeci de mii de oameni s-au 
încolonat pentru a demonstra în 

fața parlamentu
lui britanic și în 
fața clădirilor 
ministeriale din 
cartierul White
hall.

După aceea 
demonstranții se 
ambasada S.U.A.

miting au ho- 
președintelui

sînt mult mai pu-

îndreaptă spre 
din Londra spre a protesta îm
potriva experiențelor americane 
cu arma nucleară ce urmează să 
aibă loc in insula Christmas din 
Pacific.

Marșul de la Aldermaston a 
început vinerea trecută în satul 
Berkshire de lingă Aldermaston 
unde se află centrul britanic de 
cercetări nucleare. Atunci, 8.000 
de oameni au pornit spre Lon
dra pe o ploaie torențială. în zi
lele următoare numărul pârtiei- . 
panților la marș a crescut consi
derabil, ajungind la 20.000.

Demonstranții au purtat sute 
de pancarte cu lozinci împotriva 
bombei atomice și a proiectatelor 
experiențe și au cîntat cîntecele 
mai multor popoare. Dar cel mai 
important aspect al marșului 
este că participanții reprezentau 
diferite opinii politice și credințe 
religioase, precum și diferite po
poare. Cu toții erau uniți 
potrivirea lor față de 
războiului atomic.

La marș a participat 
mult tineret ceea ce a 
încă odată că numărul tinerilor 
și îndeosebi al părinților tineri, 
care participă la mișcarea împo
triva bombei atomice, crește me-

BONN 23 (Agerpres). — în Ger
mania occidentală, relatează agenția 
France Presse, sînt în plină desfă
șurare numeroase marșuri împotri
va înarmării atomice. 19 coloane de 
manifestanți al căror număr se ri
dică la 20.000 de persoane se în
dreaptă spre marile orașe ale R. F. 
Germane, printre care Hamburg, 
Frankfurt pe Main, Stuttgart, Mün
chen, Nürnberg. „Participanții — 
scrie „France Presse“ — poartă pa
nouri cu inscripții : „Bomba atomi
că nu rezolvă nimic !“, „Lumea are 
nevoie de pîine și nu de arme ato
mice !“.

Marșul păcii in Olanda
HAGA 23 (Agerpres). — în Olanda 

are loc un marș al păcii de două 
zile. Din diferite regiuni ale țării, 
participanții la marș s-au îndreptat 
spre Amsterdam. în seara zilei de 22 
aprilie, la Amsterdam a avut loc o 
manifestație cu torțe a participan
ților la acest marș și a locuitorilor 
orașului, care li s-au alăturat. De
monstranții au trecut pe străzile 
orașului purtînd steaguri negre, care 
simbolizează pericolul îngrozitor al 
continuării producției și experiențe
lor cu arma nucleară.

HAGA 23 (Agerpres). — Ziarul 
„DE WAARHEID“ relatează că la 
Amsterdam a avut loc plenara C.C. 
al P.C. din Olanda, consacrată cam
paniei electorale care se desfășoară 
în țară în legătură cu alegerile ce 
vor avea loc la 30 mai pentru con
siliile municipale. Plenara a cons
tatat cu satisfacție creșterea conti
nuă a influenței partidului comu
nist.' Candidații partidului comu
nist figurează pe listele a 167 de 
consilii municipale, în comparație

cu listele celor 143 de consilii mu
nicipale pe care figurau la alegerile 
trecute.

Plenara a adoptat un apel către 
comuniștii și către toți oamenii mun
cii olandezi, în care îi îndeamnă să 
participe activ la campania electo
rală organizată de partidul comu
nist.

Plenara a hotărît, de asemenea, să 
se înceapă • o campanie pentru atra
gerea de noi membri în rîndurile 
P.C. din Olanda.
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Partidul „Uniunea de centru“ protestează 
împotriva represiunilor polițienești de la Atena

ATENA 23 (Agerpres). — în urma răniți 72 de polițiști. Numărul ares- 
incidentelor care au avut loc la A- taților care vor fi trimiși în fața tri- 
tena cu prilejul reprimării de către 
poliție a mitingului organizat de 
partidul burghez de opoziție „Uni
unea de centru”, a fost publicat un 
comunicat oficial prin care se arată 
că 71 de manifestanți au fost răniți 
— dintre care 7 în mod grav, fiind 
necesară internarea lor în spital. în 
comunicat se adaugă că în cursul 
ciocnirilor cu manifestanții au fost

bunalului se ridică, potrivit cifrelor 
comunicate de oficialități, la 44.

„Uniunea de centru” a dat public 
cității o declarație prin care 
testează 
brutale 
partid, 
opoziția 
midată de represiunile polițienești.

-o® o----------

pro- 
împotriva represiunilor 

ale poliției. Liderul acestui 
Papandreu, a subliniat că 
greacă nu se va lăsa inti-

în îm- 
isteria

foarte 
arătat

TONY STEVENS

Cuvîntul sindicatelor 
japoneze

TOKIO 23 (Agerpres). — într-o 
telegramă adresată guvernului ame
rican, Consiliul General al Sindica
telor din Japonia protestează împo
trivă experiențelor cu arma nuclea
ră proiectate de S.U.A. în regiunea 
insulelor Christmas și Johnson. Con
siliul General al Sindicatelor cere 
în numele celor 3.800.000 de membri 
ai săi ca guvernul S.U.A. să renunțe 
imediat la planurile de 
experiențelor nucleare.

Demonstrație de protest 
la Ottawa

efectuare a

OTTAWA 23 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția americană 
United Press International, în capi
tala Canadei a avut loc o nouă de
monstrație de protest împotriva în
zestrării armatei canadiene cu arma 
atomică.

Principala lozincă a luptei noastre 
este lupta pentru viață“

COPENHAGA 23 (Agerpres). — 
în seara de 22 aprilie a luat sfîrșit 
marșul luptătorilor danezi împotriva 
armei atomice. La 20 aprilie, din 
micul oraș Holbaek 3.000 de adver
sari ai armei atomice au început a- 
cest marș de 60 de km. Pe măsura 
apropierii de capitala daneză, rîn- 
durile participanților au crescut, iar 
cînd s-a ajuns în centrul orașului 
Copenhaga, în rîndurile participan
ților la marș se afau 30.000 de per
soane. Marșul a luat sfîrșit prin-

din-

Ziarul „Vatan“ despre dificultățile 
economice ale Turciei

[■ Participanți la marele marș 
f al păcii Aldermaston-Londra 
( dueîndu-se de la mitingul din 
j- Hyde Park spre Whitehall pen- 
( tru a protesta împotriva expe
ls riențelor americane cu arma nu- 
[ cleară. In mijlocul lor se află

f
și doi supraviețuitori de la 
Hiroșima.

(Telefoto Uj>.I. — Agerpres)
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Lucrările conferinței 
„Partidului cooperatist“ 

din Anglia
LONDRA 23 (Agerpres). — La 

Clacton continuă lucrările conferin
ței „Partidului cooperatist“ (partid 
reprezehtînd aproximativ 10 mili
oane de membri ai Uniunilor coo
peratiste din Anglia și care face 
parte din Partidul Laburist Britanic). 
Participanții la conferință au adre
sat tuturor țărilor chemarea de a 
recunoaște că „în actualul secol nu
clear divergențele dintre ambele sis
teme sociale pot fi rezolvate, numai 
în condițiile coexistenței pașnice“.

în rezoluția adoptată în unanimi
tate, delegații la conferință s-au 
pronunțat, de asemenea, pentru con
vocarea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel.

MANIFESTE
PE STRĂZILE ORAȘELOR 

LISABONA ȘI PORTO
circulă în orașele 
cheamă pe cetă-

Manifestele care 
Porto și Lisabona 
țenii portughezi — transmite agen
ția Franoe Presse — să demonstreze 
de 1 Mai împotriva regimului sala- 
zarist, „pentru cucerirea libertății". 
Unul dintre manifeste este semnat : 
„Un grup patriotic al tinerilor mun
citori“. Autoritățile salazariste au 
dat un comunicat în care amenință 
cu sancțiuni aspre pe cei care vor 
înceta lucrul în ziua de 1 Mal.

Săptămînalul englez „NEW STA
TESMAN" publică un articol al zia
ristului american I. F. Stone care a 
urmărit la Geneva desfășurarea lu
crărilor din Comitetul celor 18 state.

Stone pune la îndoială sincerita
tea acelora care susțin că mijloacele 
naționale de detectare nu prezintă 
destule garanții pentru controlarea 
respectării unui acord privind înce
tarea experiențelor cu armele nu
cleare.

Comisia pentru energia atomică 
din S. U. A. ■— scrie Stone — a 
anunțat la numai cîteva ore, explo
zia subterană făcută de 
Dean (reprezentantul 
lucrările Comitetului 
țări — n. r.) a încercat 
aceasta afirmînd că explozia efec
tuată de sovietici a fost „destul de 
mare“. Pe căi particulare, surse gu
vernamentale din S.U.A. au încu
rajat presa să relateze că explozia 
sovietică a fost de ordinul a 20 pînă 
la 100 de kilotone.

Dar chiar a doua zi dimineața 
după explozia sovietică, observato
rul Upsala din Suedia, una dintre 
cele mai bune stațiuni seismice din 
lume, a apreciat că explozia sovieti
că a fost de numai 5 kilotone.

Or, dacă suedezii au dreptate, 
detectarea la mare distanță, identi
ficarea și localizarea experiențelor 
subterane secrete este cu mult mai 
ușoară decît susține guvernul ame
rican.

Guvernul S.U.A. a reținut două ra
poarte proprii cu privire la recen
tele sale experiențe subterane. Sta
tele neutre ar trebui să ceară S.U.A. 
permisiunea de a vedea qceste ra
poarte, ca o verificare a afirmații
lor făcute de S.U.A. la Geneva. Pri
mul este un raport despre rezulta
tele observațiilor făcute de Inspec
ția de litoral și geodezică a S.U.A. 
cu prilejul seriei de experiențe sub
terane din Nevada de anul trecut. 
Unele indicații cu privire la conținutul 
său au fost date de bine informatul

ziar „Washington Star" care la 11 
martie a scris: „Un savant de bază, 
consilier al guvernului american, ra
portează că flecare din exploziile 
din Nevada și New Mexico, chiar și 
cele mai mici de o kilotonă (subli
nierea autorului), au provocat sem
nale avertizatoare care în mod a- 
proape sigur ar fi fost captate de 
un sistem de inspecție pentru inter
zicerea experiențelor".

ruși. Arthur
S.U.A. 
color 

să explice

la
18

Răsfoind presa străină

Cel de-al doilea raport reținut — 
menționează I. F. Stone — aparține 
de asemenea Inspecției de litoral și 
geodezică. El tratează despre telul 
cum s-au tăcut observații în străi
nătate asupra singurei, explozii sub
terane efectuate într-o formație sa- 
liniferă în New Mexico (Proiectul 
Gnome). Potrivit afirmațiilor făcute 
de Leonard Murphy, seismologul-șef 
al Inspecției de litoral și geodezică, 
proiectul Gnome s-a dovedit a fl în
curajator în privința celor trei pro
bleme : identificarea, localizarea și 
camuflarea. Cu puține excepții, cele 
aproape 90 de stațiuni din străină
tate care au detectat explozia efec
tuată în cadrul proiectului Gnome 
au raportat la început o undă P de 
compresiune. Ea poate fi folosită 
pentru a distinge o explozie nucle
ară de un cutremur. Cu 
poartelor de la stațiile 
tare din 
de litoral 
asemenea, 
tuiască o 
propagare, 
explozie cu o exactitate de cîteva 
zecimi de milă. Aceasta a confirmat 
mărturia dinainte a experților în 
sensul că sistemul de inspecție ar 
putea fl „reglat' pentru a localiza 
punctul unei explozii subterane, în 
cadrul unor limite suficient de

ajutorul ra
de detec- 

Inspecția 
a avut, de

străinătate, 
și geodezică 

posibilitatea să alcă- 
diagramă a timpului .de 

localizînd punctul de

restrinse, ca, să poată fi descoperit 
cu succes.

Cel de-al treilea rezultat — și cel 
mai încurajator — al acestui studiu 
oficial, rămas încă nepublicat, pri
vind proiectul Gnome, arată că fai
moasa teorie Teller *) a „marii cavi
tăți”, cu privire la camuflaj, s-a do
vedit greșită cel puțin într-un aspect 
de importanță vitală. Teller consi
dera că o.rganizînd într-o mare ca
vitate subterană o explozie în sare 
sau în roci dure, impulsul seismic 
poate fi „decuplat", adică diminuat 
sau înăbușit de rocile din vecină
tate, într-o proporție de pînă la 300 
de ori. Cu alte cuvinte, o explozie 
de 300 de kilotone ar putea să pară 
la seismografele îndepărtate de nu
mai o kilotonă.

De fapt, explozia din proiectul 
Gnome n-a fost experimentată în
tr-o 
în 
ar 
mic al acestei explozii de cinci 
kilotone în sare, ar fi trebuit 
să fie atenuat printr-un factor de 
trei... In loc de aceasta efectele ex
perienței Gnome au fost înregistra
te la distanțe foarte mari în Sue
dia, Finlanda și Japonia, și amplifi
cate în loc să fie diminuate... Aceas
ta înseamnă că teoria lui Teller a 
„marii cavități" a dat faliment de la 
prima experiență. Și totuși, aceste 
fapte sînt atît de puțin cunoscute în 
afara unui mic cerc din S.U.A., îneît 
a fost pe deplin posibil ca ele sv 
fie denaturat prezentate la Geneva, 
(de delegația S.U.A. N.R.).

Relatările ziaristului american do
vedesc temeinicia poziției țărilor so
cialiste care arată că un acord în 
problema încetării experiențelor cu 
armele nucleare este posibil pe 
baza controlului prin mijloace națfc- 
nale de detectare.

tr-un grandios miting. Unul 
tre organizatorii marșului antiato- 
mic a formulat scopurile acestuia: 
„Principala lozincă a luptei noastre 
este lupta pentru viață, pentru 
dreptul omului de a trăi“.

în aprobarea generală a partici
panților la miting, K. Andersen, de
putat din partea Partidului social
democrat de guvernămînt, a decla
rat că Danemarca va refuza și pe 
viitor să amplaseze arma atomică 
pe teritoriul său.

A. S. Normann, ministrul Pisci
culturii, a declarat în numele Parti
dului radical: Ne-am pronunțat în
totdeauna împotriva armei atomice 
pe pămîntul danez. Sîntem pentru 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa, sîntem de acord cu aceia 
care se pronunță pentru distrugerea 
armei atomice, oriunde s-ar afla.

seu

mare cavitate subterană, ci 
sare. Dacă teoria lui Teller 
fi corectă, atunci efectul seis-

*) După numele savantului american 
Teller,, cunoscut ca „părintele bombei cu 
hidrogen” și care are o poziție favorabilă 
continuării experiențelor nucleare și 
ostilă interzicerii armelor nucleare.

ISTANBUL 23 (Agerpres). — Zia
rul „Vatan“ a publicat un articol 
al lui Burhan Arpad, care cheamă 
la aprecierea realistă a Situației ac
tuale din Turcia. „Adevărata situa
ție a economiei turce este evidentă, 
scrie autorul. Industria este aproa
pe inexistentă. Starea agriculturii se 
înrăutățește continuu. Datoriile ex
terne sînt mai mari decît „datoriile 
de stat” ale imperiului otoman. Nu
mărul șomerilor a atins cinci, 
sau poate 10 milioane. Petrolul, 
din toate bogățiile subsolului 
poate deveni cea mai rentabilă
să de venituri, se află în Stăpînirea 
monopolistă a societăților străine. O 
treime din buget este folosită pen-

șase 
care 
tării 
sur-

tru achiziționarea de armament, pe 
care ni-1 vînd aliații din N.A.T.O.“. 

„Datoriile în străinătate, continuă 
Arpad, creditele străine, ajutorul 
străin, toate acestea nu duc spre in
dependența economiei țării. Turcia 
poate fi salvată numai ca urmare a 
unei înțelegeri juste de către toți 
miniștrii în frunte cu Inônû a situa
ției reale din tară și din lume, ca 
urmare a unei atitudini mai realiste 
față de economie și politica externă. 
Ea nu va fi salvată de acordarea 
pe datorie a surplusurilor produse
lor agricole americane, de vasele în-, 
vechite din efectivul flotei engleze 
sau de construirea în cele mai 
critice regiuni a platformelor și ba
zelor de lansare a rachetelor".
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Noua torță dc menținere a ordinii in Algeria 
și-a preluat sarcinile

TUNIS 23 (Agerpres). — După tărît să ia o serie de măsuri pentru 
cum anunță agenția France Presse, a veni în ajutorul populației alge- 
în zilele de sîmbătă și duminică, la rjene, E1 a hotărît să trimită imediat 

medici și medicamente în principa
lele orașe ale Algeriei“.

Agenția France Presse anunță că 
o echipă de medici algerieni veniți 
din Tunisia a și sosit la Alger. Sînt 
de așteptat alte convoaie sanitare.

Se anunță, de asemenea, din Alger 
că, în urma demersurilor făcute de 
președintele organului executiv pro
vizoriu, Abderrahman Fares, a luat 
ființă comandamentul forței de men
ținere a ordinii în Algeria sub con
ducerea prefectului Mokdad. Aceas
tă forță, care numără deocamdată 
40.000 de oameni, este alcătuită din 
detașamente de jandarmerie, grupe 
mobile de securitate și companii de 
tineri algerieni. Incepînd de luni 23 
aprilie, noua forță a preluat sarci
nile menținerii ordinii în Algeri,'

în zilele de sîmbătă și duminică, la 
Tunis a avut loc o reuniune a mem
brilor guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria.

într-un comunicat, dat publicită
ții de agenția Algérie Presse Service 
după reuniunea G.P.R.A. de la Tu
nis, se arată că în Algeria „Situația 
alimentară și sanitară este catastro
fală, atentatele criminale ale O.A.S. 
măresc numărul răniților. Acești ră
niți nu pot fi îngrijiți în spitale. 

.Lipsa de alimente este generală. Șo
majul forțat, datorită lipsei de secu
ritate la locul de muncă, lipsește 
familiile algeriene de resurse mate
riale.

Algerienii din orașe trăiesc în- car
tiere izolate din toate punctele de 
vedere, ca în veritabile ghetouri. Dat 
fiind această situație, guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria a ho-

r I s I
lume chemarea deMOSCOVA. La Moscova continuă 

cel de-al doilea Concurs internațio
nal muzical „Ceaikovski". Duminică 
s-au încheiat întrecerile în cadrul 
primei etape a'concursului de pian. 
Printre cei 23 de concurenți care au 
fost selectați pentru etapa a doua 
se numără și Iudith Molnar, stu
dentă la Conservatorul „Ciprian ~ 
rumbescu“ din București.

NICOSIA. La Famagusta a 
organizată o gală de filme, în 
drul căreia a fost prezentat filmul 
romînesc „Darclée“. Au participat 
oficialități ale orașului, printre care 
guvernatorul regiunii Famagusta, 
personalități ale vieții politice și 
economice, ziariști. Filmul s-a bucu
rat de succes.

Po-

fost 
ca-

EREVAN. Solistul romîn Dan Ior- 
dăchescu, care se află în U.R.S.S., 
a cîntat pe scena Teatrului de Operă 
din Erevan în spectacolele „Travia- 
ta” și „Paiațe”, bucurîndu-se de un 
mare succes.

RANGOON. Consiliul revoluționar 
al Birmaniei a hotărît să renunțe 
la serviciile organizațiilor particu
lare americane filantropice ale fon
dului Ford și fondului Asiei. Toți 
consilierii, specialiștii, profesorii 
care au sosit în Birmania din partea 
acestor organizații, vor părăsi țara, 
a comunicat ziarul „National“. Ace
lași ziar anunță că Consiliul revo
luționar a cerut Consiliului britanic 
să suspende trimiterea studenților 
birmanezi pentru studii în Anglia.

BUDAPESTA. Oamenii de știință 
ungari ău adresat oamenilor de ști-

ință din întreaga
a folosi realizările științei pentru bi
nele oamenilor și nu pentru exter
minarea lor. Oamenii de știință un
gari cheamă pe oamenii de știință 
din lume să-și folosească toate apti
tudinile, cunoștințele, descoperirile 
și creația pentru realizarea țelurilor 
mărețe și nobile ale omenirii.

Francez și activist al Asociației 
„Franța-U.R.S.S.”. împreună ca alți 
opt democrați el a fost rănit grav 
în timpul represiunii polițienești 
împotriva participanților la demon
strația antifascistă de la 8 februarie 
din Paris.

KHARTUM. La Khartum s-a dat 
publicității o declarație oficială în 
care se arată că „guvernul Repu
blicii Sudan constată cu regret că 
operațiile O.N.U. în Congo nu și-au 
atins scopul A trecut de mult ter
menul cînd O.N.U. trebuia să-și 
termine activitatea în Congo, reali- 
zînd unificarea acestei țări prin 
realipirea provinciei Katanga și a 
înlăturării intrigilor elementelor se
cesioniste și ale partizanilor acestora. 
De aceea, guvernul Sudanului 
cheamă O.N.U. să îndeplinească re
zoluțiile Consiliului de Securitate în 
ce privește provincia Katanga“.

NEW YORK. Agenția Associated 
Press anunță că la 21 aprilie poli
ția din Albany, statul Georgia, a 
arestat 29 de negri care organiza
seră un „protest al tăcerii“ împotri
va discriminării rasiale. Ei venise
ră de la mormîntul negrului Walter 
Harris, ucis săptămînă trecută de 
un polițist.

PARIS. într-un spital din Paris a 
încetat din viață în vîrstă de 48 de 
ani antifascistul Maurice Pochard, 
membru al Partidului Comunist

LONDRA. în capitala Angliei și-a 
încheiat lucrările conferința Comi
tetului organizațiilor africane. Acest 
comitet întrunește toate uniunile 
studenților africani din Anglia. In 
rezoluția adoptată se condamnă cu 
asprime încercările colonialiștilor de 
a înăbuși prin foc și sabie lupta dc 
eliberare națională a popoarelor, din 
Angola, Mozambic, Federația Africii 
centrale, din Africa de sud și sud-est. 
Participanții la conferință au con
damnat de asemenea, statele mem
bre ale N.A.T.O. care acordă ajutor 
financiar și militar colonialiștilor 
care au asasinat două milioane de 
cetățeni din Angola, peste 100.000 
Africa centrală și peste 500.000 
Africa de sud.

în 
în

de
și

TEHERAN. în Iran continuă 
citeva. zile ploi torențiale, zăpezi 
vînturi puternice, care au provocat 
daune incalculabile. Numai în Tehe
ran 50.000 de locuitori au rămas fără 
adăpost.

Schelele petroliere Mesdjid-r-Su- 
leiman au fost inundate. între orașe 
s-au întrerupt comunicațiile. îri re
giunile Azerbaidjanului iranian au 
fost distruse majoritatea șoselelor și 
a podurilor. Au fost distruse siste
mele de irigație, semănături, etc.
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