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Invitați la sesiunea Marii Adunări Naționale

In drum spre București

COMUNICAT
în zilele de 23—25 aprilie a.c. a avut loc ședința 

plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La ședință au luat parte membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Central, miniștrii, șefii secțiilor 
C.C. al P.M.R., primii secretari ai comitetelor regionale 
de partid, președinții comitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale, cadre de conducere din Ministerul 
Agriculturii și din institutele de cercetări agricole.

în cadru] dezbaterilor, la care au luat parte nu
meroși vorbitori, plenara a făcut bilanțul activității 
desfășurate de partid în domeniul transformării socia
liste a agriculturii. încheierea, cu mult înainte de ter
menul stabilit de Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a colectivizării agriculturii a fost 
apreciată de plenară ca o mare victorie a partidului și 
a întregului popor în opera de desăvîrșire a construcției 
socialismului, ca o expresie strălucită a încrederii și 
hotărîrii cu care țărănimea urmează calea arătată de 
partid.

Plenara a dezbătut propunerile prezentate de Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la :

— reorganizarea conducerii agriculturii potrivit cu 
necesitățile noii etape de dezvoltare a ei, pentru a i se 
asigura o conducere științifică și unitară, a crea condiții 
pentru participarea la conducerea agriculturii a celor 
mai pregătite cadre, care lucrează nemijlocit în produc
ție, și a se asigura o legătură strînsă a organelor de 
conducere cu unitățile agricole de producție ;

— redistribuirea cadrelor în agricultură pentru a 
se asigura încă în acest an cadre de specialiști cu studii 
superioare pentru fiecare gospodărie agricolă colectivă ;

— îmbunătățirea organizării și conținutului învă- 
țămîntului agricol, legarea lui mai strînsă de practică, 
pentru ca numărul și nivelul de pregătire a cadrelor 
pe care le formează să corespundă cerințelor agriculturii 
socialiste în continuă dezvoltare ;

— răspîndirea cunoștințelor agricole în masele ță
rănimii colectiviste.

Toate propunerile au fost adoptate în unanimitate. 
Propunerile privind reorganizarea conducerii agri

culturii vor fi puse în dezbaterea Sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

Plenara a adoptat o hotărîre cu privire la întărirea 
continuă a rîndurilor partidului. Sarcinile stabilite de 
Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
în această privință se îndeplinesc cu succes. S-a asigu
rat o compoziție bună a partidului, nivelul conștiinței și

pregătirii politico-ideologice a membrilor și candidaților 
de partid este în continuă creștere, s-au întărit și mai 
mult unitatea și coeziunea rîndurilor partidului, comba
tivitatea membrilor și candidaților de partid.

Organele și organizațiile de partid vor trebui să 
acorde în continuare atenție deosebită primirii în partid 
a muncitorilor din industrie și construcții.

Plenara constată că un mare număr de țărani, care 
participă activ la viața politică și obștească, muncesc 
cu răspundere și devotament pentru înfăptuirea politicii 
partidului, doresc să intre în partid. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor mari care stau în fața partidului la sate, ple
nara consideră necesar să fie primiți în partid un număr 
mai mare de colectiviști, spre a se întări organizațiile 
de partid din gospodăriile colective.

întrucît un număr însemnat de intelectuali, care au 
adus o contribuție activă, valoroasă la înfăptuirea poli
ticii partidului, solicită să fie primiți în rîndurile lui, 
este necesară îmbunătățirea muncii de primire în partid 
a intelectualilor.

Organele și organizațiile de partid să se preocupe 
sistematic de munca în rîndurile femeilor, atrăgîndu-le 
în toate acțiunile politice, economice, sociale ; să fie 
primit în partid un număr mai mare de femei de la 
orașe și sate, fruntașe în producție și active în munca 
obștească.

Plenara a hotărît modificarea unor prevederi ale 
Statutului partidului corespunzător măsurilor adoptate.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
care a evidențiat însemnătatea istorică a încheierii co
lectivizării și, în numele Biroului Politic, a adus calde 
felicitări organelor și organizațiilor de partid, activului 
de partid, tuturor membrilor partidului, activului fără 
de partid care au desfășurat o perseverentă și entuziastă 
muncă politico-organizatorică în vederea încheierii 
transformării socialiste a agriculturii.

Vorbitorul a caracterizat importanța deosebită a 
măsurilor adoptate de plenară și a înfățișat sarcinile ce 
stau în fața organelor și organizațiilor de partid cu 
privire la dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste, 
creșterea producției agricole, întărirea continuă a acti
vității partidului la sate, realizarea cu succes a obiecti
velor mărețe trasate de Congresul al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn în toate domeniile construcției 
socialiste.

Ieri după-amiază, sute de reprezentanți ai colectiviștilor din regiunea Banat, invitați la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Naționale, au plecat cu trenul spre București. în gara Timișoara li s-au înmî- 
nat flori de către un grup de pionieri. (TELEFOTO AGERPRES)

Ieri după-amiază, 
în fața sediului 
Comitetului regio

nal de partid Ploiești, au coborît din 
autobuzele sosite din toate colțurile 
regiunii președinți de gospodării co
lective, lucrători din G.A.S.-uii și 
S.M.T.-uri, ingineri agronomi și zoo- 
tohnicieni, muncitori din întreprin
deri, activiști de partid și de stat, 
care vor participa în calitate de in
vitați la lucrările sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Naționale. 
Oamenii se salută cu căldură și pe 
loc se înfiripă discuții însuflețite. 
Întîlnirea aceasta e un nou prilej 
de a se cunoaște, de a face schimb 
de experiență.

în jurul președintelui gospodăriei 
colective milionare din comuna Ghe- 
rășeni, raionul Buzău, s-au stilus 
roată alți președinți. Lazăr Spînu, 
căci despre el este vorba, nu are 
nevoie să răsfoiască vreun carnețel 
pentru a le împărtăși experiența co
lectiviștilor din Gherășeni. Știe totul 
pe dinafară, doar e vorba de acti
vitatea lui de zi cu zi. Ei povestește 
cum au terminat de însămînțat cu 
porumb cele 970 ha, lucrîncj zi și 
noapte cu toate forțele, cum îngri
jesc culturile; cum e cu noile cons
trucții zootehnice, cu ferma de pă
sări și saivanele pentru oi. înainte 
de a încheia, ține să sublinieze 
cu mîndrie că în acest an veniturile 
colectivei vor trece de 4 milioane

PLOIEȘTI lei, iar fondul de bază va ajunge la 
2.750.000 lei.

în rîndurile invitaților la sesiunea 
Marii Adunări Naționale sînt și preșe
dinți de gospodării tinere. Ei vorbesc 
despre încrederea și hotărirea cu 
care mii de colectiviști urmează ca
lea arătată de partid, despre dorința 
lor de a învăța cît mai mult din expe
riența gospodăriilor fruntașe. Pre
ședintele gospodăriei milionare din 
Pogoanele, Nicolae Nică, abia mai 
prididește să răspundă la între
bări. Explică pe larg cum a obținut 
gospodăria pe care o conduce re
colte tot mai bogate, ce venituri 
substanțiale a adus sectorul zoo
tehnic, cum se răsfrîng toate a- 
cestea în viața colectiviștilor.

~7r~MTTDi:c !Prin,re invitații din _ TG. MUREȘ I ,egjunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară 

care vor participa la sesiunea Marii 
Adunări Najionale sînt Vasile Cazan, 
președintele gospodăriei colective din 
Chinari, raionul Tg. Mureș, Gali Béla, 
președintele gospodăriei colective din 
Difrău, raionul Gheorghieni, loan Hu- 
prich, președintele gospodăriei colec
tive din Dedrad, raionul Reghin, Au
gustin Șarlea, directorul gospodăriei 
de stat din Jidvei, ingineri agronomi și 
cercetători științifici, directori de 
Ș.M.T.

Plecînd din Tg. Mureș spre Bucu
rești duc cu ei hotărirea colectiviștilor,

—.....  . ' , =»♦<;

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul Statelor Unite ale Braziliei

--------------- — ® < ==========================

Noi succese ia semănatul porumbului
Președintele Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit miercuri la amiază, 
la Palatul Republicii, pe Carlos 
Jacyntho de Barros, trimis extraor

dinar și ministru plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Braziliei în R. P. 
Romînă, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare. (In pag. 3-a : Cu- 
vîntările rostite).

BRAȘOV

a mecanizatorilor din gospodăriile da 
stat și S.M.T.-uri de a obține recolte 
din ce în ce mai mari, de a lupta 
pentru întărirea economică și organi1 
zatorică a gospodăriilor colective,

(Coresp. „Scîn
teii“). — Cînd tre
nul a oprit în

gara Brașov, am întîlnit pe pe
ron mulți dintre fruntașii recol
telor bogate, președinți de gospo
dării colective din raioanele Sighi
șoara și Mediaș, directori de gospo
dării de stat, ingineri și specialiști 
în agricultură. Iată-l în mijlocul 
unui grup pe președintele colectivei 
din Moșna, raionul Mediaș. De 6 
ani de zile conduce cu pricepere 
treburile gospodăriei, care s-a dez
voltat, ajungînd astăzi milionară.

Ne întîlnim cu un alt președinte 
„veteran”, tovarășul Alexandru A- 
ron, de la Laslea. Cine n-a auzit de 
această gospodărie sighișoreană, 
dintre primele înființate, care an de 
an a obținut producții mari de 
grîu, sfeclă de zahăr, cartofi.

— Ne-am pus în gînd — le spu
nea tovarășul Aron altor președinți 
de gospodării — ca în acest an să 
obținem producții de 5000 kg de po
rumb boabe la ha, de pe o supra
față însemnată.

(Continuare în pag. III-a)

In locuințe noi
BAIA MARE (coiesp. „Scînteii"). — 

Zilele trecute la Baia Mare 40 de fa
milii de oameni ai muncii s-au mutat 
în locuințe noi. Alte trei blocuri de 
locuințe însumînd peste 50 de apar
tamente sînt acum în stadiul de fi
nisaj. Constructorii s-au angajat să 
le dea în folosință în cinstea zilei 
de 1 Mai.

Alte 2 raioane 
din regiunea București 
au terminat semănatul

Alte două raioane din regiunea 
București — Fetești, Lehliu — au 
raportat că în cinstea zilei de 
1 Mai au terminat semănatul po
rumbului. Fină ieri seară s-a se
mănat în regiune 378.543 ha din 

' cele 491.000 ha destinate culturii 
; porumbului. Succesele obținute se 

datoresc bunei organizări a mun
cii la pregătirea terenului și semă
nat. La gospodăriile collective 
Șocariciu, Radu Vodă, și multe al
tele, tractoarele au avut asigurat 
și schimbul II.

în fiecare gospodărie colectivă 
s-a desfășurat o intensă muncă 
politică și organizatorică pentru 
folosirea din plin a tuturor trac
toarelor și atelajelor. Numeroase 
gospodării de stat din aceste ra
ioane printre care Ivănești, An- 
drășești. Fetești și altele, care au 
terminat mai devreme, semănatul, 
au ajutat gospodăriile collective 
cu tractoare și mașini agricole.

Avansate cu semănatul sînt și 
raioanele Călărași, Alexandria, 
Titu și altele.

180*000 ha semănate 
cu porumb 

în regiunea Dobrogea
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).

- în regiunea Dobrogea semănatul 
porumbului se apropie de sfîrșit. 
Pînă în seara zilei de 25 aprilie în 
gospodăriile colective și de stat din 
regiune s-au însămînțat aproape 
180.000 ha cu porumb. După raio
nul Medgidia și gospodăriile co
lective din raza orașului Constanța 
au terminat semănatul porumbului 
și raioanele Istria și Negru-Vodă. 
în raionul Negru-Vodă s-au semă
nat cu porumb 35.000 ha, iar în 
raionul Istria — 31.000 ha.

Printre primii care au terminat 
= semănatul au fost colectiviștii din 

raza de activitate a stațiunilor de 
mașini și tractoare Chirnogeni, 
Topraisar, Cogealac și Mihai Vi- 

J teazu.

„Gata cu semănatul” — spune bucuros colectivistul PETRE TUDOR, brigadier 
de cîmp la gospodăria colectivă din CoȘereni, raionul Urziceni.

(Foto : M. Andreescu)

in numai 7 zs!e
în îoate cele 42 gos

podării colective din 
raionul Segarcea s-a 
terminat semănatul 
porumbului. In numai 
7 zile, gospodăriile co
lective din raion au 
reușit să însămînțeze 
cu porumb 26.613 ha, 
adică întreaga su
prafață planificată. 
Cum s-a reușit să se 
facă această lucrare 
într-un timp atît de 
scurt ? Zilnic s-au fo
losit din plin cele 360 
de tractoare și 200 de 
semănători ale S.M.T.- 
urilor Birca, Segarcea 
și Bechetu, care deser

vesc gospodăriile co
lective din raion. Pe 
terenurile unde nu s-a 
putut lucra cu trac
toarele, atît la pregăti
rea terenului cît și la 
semănat, s-au folosit 
în medie 3.300 de ate
laje proprii ale gospo
dăriilor colective. Din 
numărul total de trac
toare. la 290 s-a asi
gurat și schimbul II 
care în timpul nopții 
a executat grăpatul și 
discuitul terenurilor în 
vederea însămînțări- 
lor. Pentru a folosi 
timpul prielnic de lu
cru s-a asigurat per

manent și o bună a- 
provizionare a brigă
zilor de cîmp cu să- 
mînța necesară, iar a 
tractoarelor cu carbu
ranți și lubrefianți.

Acum, cînd deja o 
parte din culturile din 
prima epocă au răsă
rit, în toate gospodă
riile colective din ra
ion se fac pregătiri 
pentru ca în curînd să 
se înceapă lucrările de 
întreținere.

TUDOR 
DIACONESCU 

președintele Sfatului 
popular al raionului 

Segarcea

Culturi intercalate 
în porumb

Cultivarea fasolei și dovlecilor 
intercalat prin porumb constituie 
un mijloc important de sporire a 
producției la aceste culturi. De pe 
aceeași’ suprafață de teren se 
pot culege, pe lingă porumb, 
cantități destul de mari de fa
sole ori dovleac. Fasolea este 
un aliment deosebit de valo
ros datorită conținutului său 
bogat în proteine. Această cultură 
poate aduce mari venituri. Anul 
trecut G.A.C.-Pribești, regiunea 
Iași, a realizat din valorificarea fa
solei cultivate intercalat prin po
rumb o sumă de 63.000 lei. Cul
tivarea fasolei printre porumb 
prezintă și un alt avantaj. Faso
lea, ca toate plantele leguminoase,
^llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.
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îmbogățește pămîntul în azot. 
Grîul sau alte cereale păioase 
cultivate în acest teren vor da o 
producție mai mare la hectar. Ex
periența a numeroase gospodării 
colective a dovedit că fasolea cul
tivată printre porumb nu împiedică 
executarea mecanizată a lucrări
lor de îngrijire. Cînd se seamănă 
'fasole, prașilele mecanice se pot 
face în aceleași condiții ca și în 
cazul cînd porumbul este cultivat 
singur.

Dovleacul este un bun furaj 
pentru animale. El se poate folosi 
atît în stare proaspătă cît și însi- 
lozat în amestec cu porumbul asi- 
gurînd un furaj de calitate. De a- 
semenea, din semințele de dovleac 
se obține ulei alimentar valoros.

în multe regiuni, gospodăriile 
colective cultivă fasole și dovleci 
intercalat prin porumb pe supra
fețe din ce în ce mai mari, rea- 
lizînd pe această cale mari veni
turi. Anul trecut, gospodăriile co
lective din Cumpăna, Valul Tra
ian, Vulluru și altele din regiunea 
Dobrogea au obținut la hectar cite 
300 kg de fasole sau cîte 8.000 leg 
de dovleci, menținînd în același 
timp producția de porumb la un 
nivel ridicat. în această primă-

( Continuare în pag. III-a)

ÎN iNTIMPlNAREA ZILEI DE 1 MAI

PENTRU TITLUL Of

sectorul prelucrător, 
fii metalice se situa 
II sau III.

Pînă în acest 
an, steagul de 
secție fruntașă 
a Uzinelor Me
talurgice Timi
șoara a trecut 
pe la diierite 
secții : ba la 
turnătorie, ba 
la montaj sau la 
Secția construc- 
mereu pe locul

In urma măsurilor luate la începu
tul anului, la secția construcții me
talice producția a fost organizată în 
flux, iar întrecerea urmărită mai sis
tematic pe bază de grafice. Munca 
s-a îmbunătățit mult. In primul tri
mestru al anului, planul producției 
globale a fost îndeplinit de secție în 
proporție de 107,4 la sută, iar la pro
ducția marfă — de 104,5 la sută.

Calitatea produselor a fost și ea 
mult îmbunătățită și, prin mai buna 
gospodărire a materialelor, în secție 
s-au economisit în această perioadă 
peste 40.000 lei. Prin inovații, rațio
nalizări, diferite perfecționări de uti
laje s-au economisit circa 60.000 lei.

Toate aceste realizări au făcut ca 
în trimestrul I al acestui an stea
gul de secție fruntașă să fie decer
nat secției construcții metalice.

...Odată cu începutul celui de-al 
11-lea trimestru, pe lingă vechile sor
timente, în această secție a început 
construcția mecanismelor pentru unul 
din cele mai importante utilaje nece
sare șantierelor de locuințe : maca
raua turn de 40 tone/metru. Producția 
acestor mecanisme are o mare pon
dere în planul secției. Realizarea lor 
înainte de termen constituie obiecti
vul principal al întrecerii lăcătuși
lor. Fiind un sortiment nou, preten
țios în ce privește execuția, con
ducerea uzinei, împreună cu organi
zația de partid, a selecționat cu grijă 
și a repartizat la această muncă 
pe cei mai buni muncitori și tehni
cieni, oameni cu înaltă calificare, care 
stăpînesc bine meseria.

...Comunistul Aurel Roman, lăcătuș 
mecanic, fruntaș în producție bine 
cunoscut in uzină, conduce o echipă 
formată din 30 de muncitori. Ținînd

ECHIPĂ ERUNTASĂ
seama de angajamentul secției 'de a 
întîmpina ziua de 1 Mai cu planul 
lunar îndeplinit înainte de termen, 
ei a chemat la întrecere celelalte 7 
echipe care contribuie la realizarea 
mecanismelor pentru macaraua turn. 
Obiectivul întrecerii constă în a se 
lucra ritmic și Ia un înalt nivel cali
tativ. Toți lăcătușii de la linia maca
ralei turn au răspuns chemării la în
trecere.

Care echipă este fruntașă în între
cere ? La această întrebare, controlo
rul tehnic de calitate din secție, 
Pavel Ștefan, și maistrul principal, 
Milan Ștefan, ne-au declarat: „în 
momentul de față, în întrecerea pen
tru titlul de echipă fruntașă concu
rează toate echipele din secție. Pînă 
acum nu am respins nici un reper 
confecționat pentru noul sortiment. 
Asta înseamnă că toate echipele au 
pus pe primul plan problemele ca
lității. Cîștigătoarea întrecerii ? E- 
chipa lui Aurel Roman și cea a 
lui Ion Roman au — se pare —cele 
mai mari șanse. Deocamdată bilanțul 
înclină mai mult spre lăcătușii con
duși de Aurel Roman".

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

T E L E G

Adunări în fără
Ieri au avut loc adunări închinate 

zilei de 1 Mai.
Cu acest prilej au fost subliniate 

realizările obținute în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al P.M.R., în încheierea co
lectivizării agriculturii, treeîndu-se 
în revistă succesele oamenilor mun
cii în întrecerea socialistă pentru 
ridicarea calității produselor, creș
terea productivității muncii, econo
mii.

La uzina „23 August" din Capitală 
peste 2500 muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari au fost prezenți 
la adunarea, la care a luat cuvîntul 
tov. Gheorghe Matei, prim-secre
tar al Comitetului raional „23 Au
gust" al P.M.R. Adunarea s-a în
cheiat cu un frumos program ar
tistic.

La Casa universitarilor din Cluj, 
unde s-au adunat cadre didactice 
și studenți ai universității „Babeș- 
Bolyai", a vorbit prof. univ. Ale
xandru Roșea, prorector al universi
tății.

Asemenea adunări au mai avut 
loc : la Uzina de utilaj chimic din 
București, unde a vorbit tov. Gheor
ghe Pană, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., la 
fabrica de postav „Partizanul Roșu" 
din Brașov, unde a luat cuvîntul 
muncitoarea Rosalia Palii, etc.

RAMĂ
Celui de-al VII-lea Congres Național 
al Partidului Comunist din Indonezia

Djakarta
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează celui 

de-al VII-lea Congres Național al Partidului Comunist din Indonezia 
și tuturoi’ comuniștilor indonezieni un călduros salut frățesc.

Lupta dreaptă a poporului indonezian pentru întărirea independen
ței naționale și eliberarea Irianului de vest, pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării se bucură de simpatia și sprijinul oamenilor 
muncii din țara noastră, al tuturor popoarelor iubitoare de libertate și 
progres.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes în desfășurarea lucrărilor Congre
sului, în lupta pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului sub 
steagul marxism-leninismului și al internaționalismului proletar, pentru 
democrație, pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

/
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Ce se face in raionul nostru 
pentru combaterea eroziunii solului

Cu prilejul vizitei făcute în regiu
nea Iași, în expunerea ținută în fața 
activului de partid, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a pus în fața organe
lor locale de partid și de stat sar
cina de a lua măsuri pentru folo
sirea tuturor resurselor existente în 
.Vederea executării an de an a unui 
volum tot mai mare de lucrări, ast
fel ca acțiunea de combatere a ero
ziunii solului să se realizeze cît mai 
repede. încheierea colectivizării agri
culturii creează condiții din cele mai 
bune ca, prin antrenarea maselor 
largi de colectiviști, să se întreprin
dă acțiuni largi, sistematice în 
această direcție. Comitetul raional de 
partid Vaslui și-a întocmit un plan 
de măsuri în care sarcinile privind 
combaterea eroziunii solului sînt 
defalcate pe ani și pe fiecare co
mună și gospodărie în parte.

Ca și în alte raioane din regiunea 
Iași, datorită faptului că pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc nu 
s-au luat nici un fel de măsuri de 
combatere a eroziunii solului, multe 
terenuri din raionul Vaslui au stra
tul fertil spălat de ploi și vînturi, 
sînt brăzdate de ogașe și ravene 
etc. La fel au fost lăsate pradă ero
ziunii pășunile și fînețele naturale 
și o bună parte din fondul silvic.

în ultimii ani, odată cu creșterea 
sectorului socialist în agricultură, 
s-au creat condiții pentru a se duce 
o acțiune organizată de combatere a 
eroziunii solului. Pe baza unui plan 
întocmit cu sprijinul specialiștilor, 
comitetul raional de partid și co
mitetul executiv al sfatului popular 
raional au îndrumat gospodăriile co
lective să execute diferite lucrări de 
combatere a eroziunii solului.

O primă măsură, aplicată pe scâ- 
ră mai largă, care a avut urmări 
bune, a fost executarea lucrărilor 
agricole și îndeosebi a arăturii de-a 
lungul curbelor de nivel. în ultimii 
doi ani în raion s-au executat lu
crări pe curba de nivel pe 52.000 
de hectare. în primăvara aceasta, 
lucrările pe curbe de nivel au fost 
extinse pe întreaga suprafață în 
pantă. Arătura pe curbele de nivel 
a oprit în bună măsură procesul 
de eroziune a solului și a contri
buit la sporirea recoltelor.

Executarea lucrărilor de-a lungul 
Curbelor de nivel este urmărită în
deaproape de către cadrele de ingi
neri și tehnicieni agronomi, de con
ducerile unităților agricole.

Terenurile situate în pantă și pu
ternic erodate pot fi valorificate cel 
mai bine prin amenajarea lor în 
terase și plantarea cu viță de vie 
și pomi fructiferi. în ultimii doi ani, 
în raionul nostru s-au executat lu
crări antierozionale prin plantări de 
vii și pomi în terase pe o suprafață 
de 358 hectare. In primăvara aceas
ta s-au plantat pomi fructiferi în 
terase potcoavă pe o suprafață de 
400 ha și vii în terase cu benzi înier- 
bate pe 25 ha.

Unele gospodării colective din ra
ion au cîștigat o bună experiență 
în acțiunea de combatere a eroziu
nii solului. Printre acestea se numă
ră și cea din Pribești, unde satul 
este colectivizat de mai mulți ani. 
Colectteizarea a permis gospodăriei 
colective să facă organizarea terito
riului pe toată suprafața de 1.490 
de ha. După stabilirea solelor, tere
nul a putut fi lucrat mai rațional. 
Astfel, aratul și semănatul s-au făcut 
numai pe curba de nivel. Aceste 
lucrări, îmbinate cu aplicarea me
todelor agrotehnice înaintate, au 
dus la sporirea recoltei la hectar. 
Pe o suprafață de 100 ha. care îna
inte din cauza eroziunii solului nu 
producea decit 500-600 de kg po
rumb la hectar, s-au obținut anul 
trecut cîte 1.800 de kg de porumb 
boabe la hectar.

Terenurile în pantă mai mare și 
care erau presărate cu rîpi și ogașe 
au fost amenajate împotriva eroziu
nii solului prin terasare. Pe 18 ha din 
acestea se întinde acum livada gos
podăriei, iar pe 38 de ha via plan
tată în terase. Pentru extinderea 
plantației de viță de vie, paralel cu 
amenajarea terenului în terase, gos
podăria din Pribești și-a produs sin
gură materialul săditor, înființînd o 
școală de viță pe 8 hectare. De la 
această pepinieră se aprovizionează 
acum și alte gospodării colective ; în 
acest an se vor produce aici peste 
1.250.000 butași altoi. Și în această 
primăvară, paralel cu semănatul 
culturilor în cîmp, colectiviștii din 
Pribești lucrează de zor la amena
jarea unei coaste de deal situate în 
partea de nord a satului.

Rezultate bune în acțiunea de 
combatere a eroziunii solului au în
registrat și colectiviștii din comunele 
Zăpodeni, Laza, Ștefan cel Mare, 
Muntenii de Sus și alții. La Zăpo
deni, pe dealul „Cupcea" s-au ame
najat 5 ha în terase cu benzi înier- 
bate pentru a se planta cu viță de 
vie nobilă.

Comitetul raional de partid se 
preocupă îndeaproape de extinderea 
experienței bune cîștigate de gospo
dăriile colective fruntașe în acțiunea 
de combatere a eroziunii solului și 
lărgirea continuă a acestei impor
tante acțiuni. Activiștii de partid și 
de stat, inginerii și tehnicienii agro
nomi arată colectiviștilor din raion, 
folosind calcule economice, marile 
foloase ce le aduce executarea lucră
rilor de combatere a eroziunii solu
lui. Comitetul raional de partid și 
sfatul popular raional au organizat 
vizite la G.A.C. Pribești, Laza, Zăpo
deni și în alte părți. Cu acest pri
lej s-a văzut cît sînt de cîștigați cei 
care acordă atenția cuvenită com
baterii eroziunii solului.

în planul de măsuri al comitetu
lui raional de partid s-a stabilit să 
se defrișeze spinii și mărăcinișurile 
de pe o suprafață de 2800 ha. Prin 
cultivarea acestui teren cu porumb 
și recoltînd numai 1500 kg la ha, 
s-ar obține o cantitate de porumb cu 
care se pot îngrășa 8.000 de porci 
pe an.

în ce privește combaterea eroziu
nii solului ne-am propus să urmă
rim cu perseverență să se facă 
arături pe curba de nivel pe întreaga 
suprafață supusă erodării și care 
permite cultivarea plantelor cerea
liere sau furajere, precum și organi
zarea tarlalelor în vederea aplicării 
unui sistem de asolamente, sistema
tizarea drumurilor, executarea ben
zilor înierbate și perdele de protec
ție acolo unde va fi nevoie. De ase
menea îndrumăm gospodăriile co
lective să amenajeze terase și să 
planteze vii și pomi fructiferi pe 
1380 de ha. Pe 3000 de ha pășuni în 
pantă se vor face brăzduiri la 25-30 
m una de alta și supraînsămînțări 
cu ierburi pe 1888 ha.

în primăvara aceasta colectiviștii 
au trecut la acțiuni mari pentru 
combaterea eroziunii solului. Totuși, 
față de condițiile create, suprafețele 
lucrate în complexe sînt încă mici.

Comitetul raional de partid este 
hotărît să ia măsurile cele mai 
eficace pentru extinderea experienței 
căpătate, să îndrume organizațiile 
de bază și consiliile de conducere 
ak G.A.C. pentru a mobiliza toți 
colectiviștii într-o acțiune comună de 
combatere a eroziunii solului. Aceas
ta va duce la creșterea producției 
agricole, la întărirea gospodăriilor 
colective.

CONSTANTIN GRÄDINARU 
secretar al Comitetului raional 
al P.M.R. Vaslui, regiunea Iași

INFORMAȚII 
din activitatea.

organizațiilor de -partid
BRAȘOV (coresp. „Scînteii'). — 

Zilele trecute a avut loc o ședință 
lărgită a biroului comitetului regio
nal de partid, care a analizat felul 
cum se ocupă organizațiile de par
tid și conducerile administrative ale 
întreprinderilor de realizarea ritmică 
a planului de producție și de îmbu
nătățirea continuă a calității pro
duselor. La ședință au participat ca 
invitați secretari ai comitetelor raio
nale și orășenești de partid, secre
tari ai comitetelor de partid din ma
rile uzine, directori de întreprinderi, 
activiști de partid și de stat.

Atît referatul cît și discuțiile au 
scos în evidență metode bune folo
site de organele și organizațiile de 
partid în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Comitetul oră
șenesc de partid Brașov a format 
colective din cadrul activului comi
siei economice, care au sprijinit con
ducerile administrative dintr-o serie 
de întreprinderi în rezolvarea unor 
probleme privind organizarea proce
sului de producție, modernizarea 
mașinilor și mecanizarea muncii, 
aprovizionarea cu materii prime etc.

Constatîndu-se că planul de pro
ducție al fabricii „Balanța" din Sibiu 
nu este îndeplinit ritmic, Comitetul 
orășenesc de partid Sibiu a trimis 
un colectiv care a ajutat la organi
zarea mai bună a producției. La sec
ția bascule s-a introdus lucrul în 
trei schimburi. în locurile importan
te de muncă au fost repartizați 
membri de partid cu o bună pregă
tire profesională. Nu mult după ce 
s-au luat aceste măsuri fabrica a 
început să lucreze ritmic. Pe trimes
trul I planul a fost depășit, obți- 
nîndu-se totodată importante econo
mii la prețul de cost.

ARAD. Biroul organizației de 
bază din G.A.C. „Victoria", comuna 
Nădlac, a ținut o adunare de partid 
deschisă pe tema : „Să obținem. 
5.000 kg de porumb boabe la hec
tar în cultură neirigată, să asigurăm 
în întregime baza furajeră prevăzu
tă în planul de producție pe 1962". 
Au participat tovarăși din activul 
fără de partid, fruntași în muncă 
din diferite sectoare de activitate. 
Din dezbateri a reieșit că exis
tă condiții nu numai pentru rea
lizarea producției planificate, ci 
și pentru depășirea ei. în adunare 
s-a discutat despre experiența bună 
dobîndită de brigada condusă de tov. 
Mihai Oprea, care a lucrat bine pă- 
mîntul și a obținut anul trecut peste 
5.000 kg de porumb boabe la ha.

în planul de măsuri adoptat de 
adunare se prevede, printre altele, 
organizarea unor convorbiri ale agi
tatorilor cu colectiviștii, în care să 
se popularizeze experiența înainta
tă a unor brigăzi în ce privește spo
rirea producției de porumb. (Din 
ziarul „Flacăra Roșie“-Arad).

GALAȚI, (coresp. „Scînfeii“). — Co
mitetul de partid de la Uzinele de uti
laj greu din Brăila acordă o atenție 
deosebită îmbunătățirii activității gaze
tei de uzină „Progresul“. Colectivul 
gazetei a primit un mare ajutor din 
partea comitetului de partid pentru a 
îmbunătăți conținutul și forma de pre
zentare a materialelor. Au fost pu-‘ 
blicate articole în care fruntașii în
trecerii socialiste au relatat despre ex
periența lor în lupta pentru îmbunătă
țirea calității produselor. Sînt mult a- 
preciafe de către muncitori articolele 
și informațiile publicate la rubricile 
„Marca uzinei — mîndria noastră“, 
„Consumuri specifice mici, economii 
mari“, „Ce ați făcut pentru îmbunătă
țirea calității produselor“ ? etc. în viitor, 
comitetul de partid va trebui să dea 
un ajutor mai eficace colectivului ga
zetei în munca acestuia cu corespon
denții voluntari din rîndul muncitorilor.

George Lesnea

ta odihnă. Ia Calimaneștl
(Foto : R. Costin)

La Teatrul Național
I. L. Caragiale“

[n cadrul unei 
săptămîni con
sacrate marelui 
dramaturg, Tea- 
.Caragiale" vațiul Național „I. L 

prezenta o serie de spectacole cu 
piesele „O scrisoare pierdută", „O 
noapte furtunoasă", „D-ale carnava
lului", „Năpasta". Va avea loc, de 
asemenea, o conferință experițnen* 
tală cu proiecții cu privire la viața 
și opera lui I. L. Caragiale.

în holul sălii Comedia se va a- 
menaja o expoziție cu tema „Cc1 ș 
giale pe scena Teatrului Naționa.''-

în cursul lunii iunie, Teatrul Nex»’ 
țional va întreprinde un turneu în 10 
localități din țară, prezentînd speo 
tacole cu piesele lui Caragiale.

Ediție bibliofilă „Pentn*
----1--------------- literatură va 

scoate, în colecția „Liliput", o edi
ție bibliofilă în 4 volume cuprinzînd 
cele mai de seamă lucrări ale lui 
I. L. Caragiale : un volum de teatru, 
două volume de schițe, un volunll 
de nuvele, povestiri, amintiri.

Teatrul de Co* 
medie va prea 
zenta o nouă 
piesă de Mir* 
cea . Ștefănes- 
din episoadele! 
lui I. L. C’Vra*

O piesă
despre Caragiale

și epoca sa
cu, care evocă unul 
dramatice ale vieții
giale. Este vorba de absurda aci 
zație de plagiat și procesul ce i s-q 
intentat în legătură cu piesa „Nă* 
pasta". Comedia demască atitudU 
nea infamă a protipendadei burghs* 
zo-moșierești față de unul din cej 
mai mari scriitori ai țării noastre.

Nicolae Ronai — Cluj. Propu
nerea făcută cu privire la edi
tarea unui „îndreptar pentru pro
bleme de muncă și salarii“ se află 
încă în studiu. Comitetul de stat 
pentru problemele de muncă și sa
larii consideră necesară în viitor a- 
pariția unei astfel de lucrări. Pînă 
atunci puteți folosi lucrarea intitu
lată : „Legislația uzuală a muncii“ 
apărută în Editura științifică în anul 
1961.

Ștefan Weisz — Timișoara. 
Trustul regional Gosfat-Banat a ți
nut seamă de propunerea muncito
rilor de la G.A.S. Beregsău. în 
cursul acestui an G.A.S. Beregsău 
va fi racordată la rețeaua electrică 
de înaltă tensiune.

Gheorghe Aramă — București. 
La scrisoarea trimisă, Consiliul lo
cal al sindicatelor din orașul Bucu
rești ne-a comunicat că s-au luat 
unele măsuri de înlăturare a defi
ciențelor de la depozitul „Drumul 
Murgului“ al bazei de aprovizionare 
a M.I.U. în răspuns se arată, între 
altele, că se vor amenaja o baie 
pentru muncitori, mai multe cișmele, 
se vor îmbunătăți condițiile de 
muncă.

Victor Asandei — Brașov. 
Pentru îmbunătățirea transportului 
în comun pe rufa Prund-Steagul 
Roșu, din orașul Brașov, unde cir
culă un număr mic de troleibuze și 
în orele de vîrf se produce aglo
merație, Sfatul popular al orașului 
Brașov va pune în circulație încă 4 
troleibuze.

în 
tri- 

Uniunea raională a coope- 
luat mă- 
sale din 
timp cu 

aibă un

lon Ungureanu — Deta. 
urma scrisorii pe care ne-ați 
mis-o, 
rativelor de consum Defa a
suri ca magazinul unității 
Tirol să fie aprovizionat la 
mărfurile necesare și să 
program bine stabilit.

Teodor Cnșan Gurahonț. 
Ați sesizat o lipsă de operativitate 
în expedierea fierului vechi. în mo
mentul de față — așa cum ne infor
mează întreprinderea pentru colec
tarea 
fierul 
riilor.

metalelor, centrul Oradea 
vechi a luat drumul of<

grup de cetățeniUn 
schela Berea — Buzău, 
îmbunătățirea asistenței 
la schela Berea, Sfatul 
Iar al regiunii Ploiești ne-a 
cat că a hotărît să trimită la dispen
sarul din localitate o caravană sto
matologică, care va face tratamente 
timp de 3 luni.

de la 
Pentru 

sanitare 
popu- 

comuni-

Andrei Luca — Luduș. Ne-ați 
scris că din vina factorului poș
tal nu primiți cu regularitate 
ziarele la care sînteți abonat. Ofi
ciul P.T.T.R. Luduș ne-a făcut cu
noscut că a luat măsurile cuvenite 
pentru remedierea lipsurilor.

Ion Humă — Bîrlad. In spri
jinul lucrătorilor din agricultură, în 
cursul acestui an a apărut „Căme

și se va 
Agenda pentru

Pentru crescătorii de animale vor 
apărea lucrările : „îndrumătorul în
grijitorului de păsări“, „îndrumăto
rul îngrijitorului de oi“, „îndrumă
torul îngrijitorului de vaci“, „îndru
mătorul îngrijitorului de 
„Agenda zootehnică“.

Vasile Teodoru — 
Elevii școlilor de maiștri 
pe timpul școlarizării, cu 
promovării regulate a anilor de stu
dii, o indemnizație lunară egală cu 
salariul tarifar de încadrare pe care 
l-au avut ca muncitori în producție. 
Aceste indemnizații sînt impozabile 
dacă depășesc suma de 500 lei 
lunar.

ful președintelui G.A.C.“ 
reedita lucrarea : 
cultura plantelor de cîmp“.

porci“ și

Roman, 
primesc 
condiția

Cam o dată pe săptămînă, Chi- 
illă Dănilă, șeful secției agricole a 
Sfatului popular raional Aiud, în
căleca pe bicicletă și se îndrepta 
spre Mirăslău. Nu-1 mina dorința de 
a găsi acolo un colț liniștit de na
tură, unde să se odihnească, să res
pire aer curat preț de cîteva ceasuri. 
Drumurile parcurse cu regularitate 
pînă la Mirăslău făceau parte din 
obligația sa de a îndruma gospo
dăria colectivă de aci; încă de pe 
cînd era tehnician agronom al ace
leiași secții, adică din 1954, se ocu
pa de această gospodărie. Și iată 
că au trecut cîțiva ani. Pe Chirilă 
ajunseseră să-l cunoască pînă și 
copiii satului. La rîndu-i, nu era om 
din Mirăslău căruia să nu-1 fi știut 
numele. Colectiviștii îl priveau ca 
pe unul de-ai lor.

Dar te poți aștepta oare la mari 
realizări, cînd îndrumi o dată 
pe săptămînă gospodăria colectivă, 
iar ogorul se cere supravegheat în 
fiecare zi, în fiecare ceas ? Acest 
adevăr era limpede atît pentru Chi
rilă cît și pentru colectiviști. De la 
o vreme, mai întîi pe ocolite, apoi 
direct, colectiviștii i-au propus șefu
lui secției agricole raionale să vină 
la ei în gospodărie ca agronom.

— Și pe mine mă bate gîndul ăsta 
mai de mult, le răspundea Chirilă. 
Dar, ce pot face ? Știți bine că nu 
sînt de capul meu.

Colectiviștilor din Mirăslău, atîta 
le-a fost deajuns : să afle că și el 
are aceeași dorință. Și s-au pornit 
cu cererile către comitetul raional 
de partid. Cum venea primul secre
tar sau unul din secretari la ei în 
colectivă, ori despre ce ar fi fost 
vorba, colectiviștii o aduceau pe a 
lor :

— Dați-ni-1 pe tovarășul Chirilă. 
Grozav de mult ne trebuie un agro
nom. Vedeți șl dumneavoastră că pe 
la noi munca nu merge prea bine.

Pînă la urmă și-au văzut dorința 
împlinită. în primăvara lui 1959, Chi
rilă Dănilă lua în primire soarta re
coltelor și o parte din răspunderea 
pentru viitorul gospodăriei colective 
din Mirăslău. Ca agronom și mem
bru de partid, el a socotit că inte
resele gospodăriei, interesele întări
rii ei sînt mai presus de orice.

Pe atunci gospodăria nu stătea 
bine cu veniturile bănești. Fondul 
de bază era destul de redus, iar 
în unele sectoare producțiile erau 
slabe. Să luăm un exemplu : gră
dina de legume. Colectiviștii alese
seră locul grădinii pe un teren cu 
pămînt rece. în înțelegere cu con
siliul de conducere, Chirilă a mutat 
grădina pe un teren mai potrivit, 
mărindu-i suprafața. Agronomul a 
introdus în cultură legumele tim
purii, precum și folosirea ghivecelor 
nutritive în cultivarea castraveților’

CHIRILĂ DÄNILÄ
și roșiilor. Rezultatul a fost că în 
acel an — 1959 — grădina le-a adus 
colectiviștilor 118.000 lei.

La fel și la cultura sfeclei de za
hăr. în 1957 producția la hectar fu
sese de 21.000 kg, iar în 1958, cu 
greu se ajunsese la 24.000 kg. Agro
nomul le-a demonstrat colectiviștilor 
că fără o temeinică pregătire a te
renului, fără îngrășăminte și lucrări 
de îngrijire făcute cu simț de răs
pundere, n-au să scoată o producție 
mai mare. Oamenii l-au ascultat, 
unii crezjndu-l din capul locului, al
ții așteptau să vadă ce-o să iasă. 
Ii nedumerea mal ales măsura lua
tă de agronom de a se mări densi
tatea plantelor de la 30.000—40.000 
la 100.000—110.000 pe hectar. Șl 
aici rezultatele au întrecut cele mai 
optimiste așteptări : în 1959 aproape

34.000 kg, 1960 peste 43.000 kg, 1961 
— 33.600 kg sfeclă de zahăr la hec
tar.

Prezența și îndrumarea permanen
tă a agronomului s-a făcut simțită 
serios și în ceea ce privește pro
ducțiile de grîu și porumb. S-a pus 
un accent deosebit pe calitatea lu
crărilor, pe întrebuințarea îngră
șămintelor și semințelor de mare 
productivitate. Astfel, în timp ce în 
1958 producția de grîu la hectar era 
de 1525 kg, în anul următor s-a ri
dicat la 2265 kg. La porumb boabe, 
în aceiași ani, producția a crescut 
de la 2200 la 3646 de kg la hectar.

Colectiviștii s-au convins că un om 
cum este Chirilă Dănilă ar fi nimerit 
să le fie președinte. Vasile Moldo
van, care îndeplinea pe atunci a- 
ceastă funcție, se îngîmfase, nu se 
sfătuia cu colectiviștii, nu-1 interesa 
părerea altora. De aceea, într-o a- 
dunare generală, colectiviștii au ce
rut înlocuirea lui Moldovan. Iar cînd 
a fost propus ca președinte Chirilă 
Dănilă, întreaga adunare a aprobat 
cu bucurie.

S-ar putea spune că două mari 
obiective au stat în fața lui Chirilă 
ca președinte : dezvoltarea neconte
nită a fondului de bază și creșterea 
producțiilor de cereale și animalie
re, în vederea sporirii veniturilor 
gospodăriei și ale colectiviștilor. Au 
fost construite trei grajduri, mater
nitate, îngrășătorie, coteț, pătul, ma
gazie etc. S-a mărit efectivul de vaci 
cu lapte, iar îngrijitorii au fost aju
tați să-și însușească metodele înain
tate de furajare și îngrijire. Drept 
urmare, producția de lapte pe cap 
de vacă a fost în medie în 1960 de 
2.353 litri, iar anul trecut de 2.520 
litri. Tot în anul 1961 producția de 
grîu a fost de 2.267 kg și cea de po
rumb boabe de 3.178 kg la hectar. 
Menționăm faptul că jumătate din 
suprafața arabilă a acestei gospo
dării se află pe dealuri, unde nu pot 
fi folosite tractoarele și mașinile a- 
gricole.

Lui Chirilă Dănilă nu-i place să 
folosească cifre globale. Pentru el 
cifre mai convingătoare despre 
activitatea gospodăriei sînt cele pri-

Utilaje noi în funcțiune

de 
ca 
ca 
au

din

vind venitul bănesc și valoarea fon
dului de bază la suta de hectare. 
La drept vorbind îi și convine. 
Să vedem de ce. în 1960 la suta 
hectare reveneau 412.472 de lei 
fond de bază și 258.000 de lei 
venituri. Anul trecut aceste cifre 
fost cu mult depășite.

Cu toate acestea, colectiviștii
Mirăslău în frunte cu președintele 
lor nu erau mulțumiți. Necazul se 
datora suprafeței mici de teren (sub 
o mie de ha) pe care o deținea gos
podăria. într-o gospodărie cu supra
față mai mare, altfel pot fi dezvol
tate ramurile de producție, posibili
tățile sînt mai largi. în jurul gospo
dăriei colective din Mirăslău mai e- 
rau alte trei în satele Decea, Cicău 
și Lopadea Veche, dar nici acestea 
nu aveau suprafețe mai mari de 
cinci sute și ceva de hectare fie
care. La Decea, deși terenul e bun, 
recoltele erau mult mai mici ca la 
Mirăslău, iar sectorul zootehnic slab 
dezvoltat. La Cicău și Lopadea 
Veche existau mari posibilități ne
folosite de extindere 
de vii și pomi.

După cum se vede, 
și unii și ceilalți să-și 
prin unificarea celor patru gospodă
rii. Acest eveniment s-a petrecut în 
februarie anul acesta. Președinte al 
noii gospodării colective, „înfrăți
rea", a fost ales Chirilă Dănilă. De 
data aceasta suprafața de teren a 
ajuns la peste două mii trei sute de 
hectare. Acum, pe lîngă o mai bună 
repartizare a culturilor de cereale și 
a plantelor tehnice în funcție de fer
tilitatea solului, există posibilitatea 
de a planta în masiv pomi fructi
feri 
vor 
viță 
mai

Anul acesta, colectiviștii vor in
troduce și irigarea prin aspersiune 
a 150 ha cultivate cu porumb, sfeclă 
de zahăr și legume. Au și fost cum
părate 4 agregate complete pentru 
irigat.

Fiecărui sector în 
zervate perspective 
Iar în același timp 
vist se gîndește că 
veni pe zi ce trece mai frumoasă. 
Toate acestea sînt, desigur, legate 
și dé munca lui Chirilă Dănilă, pre
ședintele îndrăgit de colectiviști.

GHEORGHE VLAD

în ultimul timp, la Fabrica de ți
garete București au intrat în func
țiune mai multe utilaje noi : o in
stalație modernă pentru amestecat 
foile de tutun, patru mașini pentru 
confecționat filtre și cinci mașini 
pentru împachetat, prevăzute cu dis
pozitive care semnalizează dacă lip
sesc țigări din pachet.

Cu ani în urmă (sînt de -----
atunci vreo 36) un finăr — _ _
muncitor din tipografiile K t c
lașului punea, pentru pri- ___
ma oară, în litera de plumb 
rînduifă în vingalac, nu numai îndemî- 
narea meseriei, ci și rodul propriului ta
lent literar.

Volumul recent apărut în Editura Ti
neretului cuprinde cîteva din cele mai 
reprezentative poezii scrise în acest răs
timp de G. Lesnea. După cum ne arată 
primele versuri ale culegerii de față, 
poetul căuta să reflecte în lucrările lui 
aspecte din viața de atunci a oamenilor 
umili și apăsați. Poeziile datind din 
anii dinaintea eliberării patriei noastre 
aduc adeseori ecouri ale suferinței și 
luptei muncitorilor, ale protestului po
porului nostru împotriva războiului anti- 
sovietic. Versuri cum sînt cele din 
„Cîntec de Mai", mărturisesc faptul că 
autorul visa înfăptuirea unei lumi noi, 
deși idealurile sale erau încă neclare. Ac
tuala culegere intitulată semnificativ 
„Treptele anilor" cuprinde, din păcate, 
prea puține lucrări din volumele nume
roase tipărite de poet de-a lungul vremii. 
Caracterizate sub raport prozodic prin- 
fr-o simetrie clasică, versurile lui 
George Lesnea se remarcă prin îndrăz
neață cu care poetul se arăta so
lidar cu dramele celor mulți, cu lupta 
celor cărora le închina o odă înflăcărată : 
„Voi ați căzut, dar cum în urma voastră/ 
Lumina adevărului străbate, / Veți rămî- 
nea de-a pururea eroii / Sublimi ai luptei 
pentru libertate" (...) De acolo, din mor
mintele vieții — ! Din temnițele aspre 
și murdare, / Voi coborîți o rază de lu
mină / în noaptea suferinței proletare” 
(„Tovarășilor întemnițați”).

Recenta culegere de versuri conține 
mai cu seamă lucrări din ultima perioadă, 
în care George Lesnea — acum înfr-o 
patrie liberă — dezvoltă cele mai bune 
însușiri ale poeziei sale. Noul conținut 
al operei determină și în formă limpe
ziri binevenite. Poezia sa, altădată carac
terizată uneori printr-o imagistică prea 
încărcată, cîștigă în simplitate, mergînd 
direct la inima cititorului. Culegerea 
mărturisește strădania poetului de a fi un 
cronicar liric al principalelor schimbări 
revoluționare din viața patriei. Slăvește-n 
cîntec plin de entuziasm „Republica și 
soarta-i ce crește-n anii tari" cînd „De
plina libertate s-a ridicat în zbor / Și visu
rile s-au schimbat în faptă" („închinarea 
paharului") ; evocă-n versuri luminoase 
pagini din lupta eroică a partidului

----- („Vreau un cîntec să vă 
Kl 7 I E cînt”, „Casa lui Ilie Pint!«
IN Z. I C lie"), invocă tradiția înain*
___ tată a vechiului lași simbo

lizată de „bătrînul tef 
de la Copou" chemat să binecuvînteze 
„noua vreme" cînd :

„Sub tari cirmaci, în chip deplin 
A propășirii faclă arde.
Și ulițele — străzi devin
Și drumurile — bulevarde".

Versurile acestea ne arată că, 
de întregul popor, autorul lor e 
de înflorirea oamenilor și a țării, 
puterii populare :

„Acum, sub anii uriași, 
De pe colină pe colină, 
Orașul meu, străvechiul lași, 
Jși pune straie de lumină.

alături 
mîndru 
în anii

»O?

Miron Costin I Azi nou cuvin)
In Letopiseț va să sameni :
„Că oamenii sub vremi nu sînt 
Ci vremurile sînt sub oameni I" 

(„Orașul meu")

Respiră din versurile volumului de față 
un sentiment al plenitudinii în fața rea
lizărilor oamenilor muncii, o vibrantă 
dragoste față de patria socialistă : „Sub 
seninele amiezi, / Cu mîini harnice de 
laur, / Tu puternică-fi durezi / Viitorul 
tău de aur”. („Patria"). Mîndria aceasta 
legitimă conferă poeziei sale un robust 
optimism.

O dominantă a prezentului volum de 
versuri o constituie poezia care dă glas 
unui profund sentiment al internaționalis
mului proletar („Pentru Manolis Glezos“), 
reflectă liric prietenia poporului ro- 
min cu marea Uniune Sovietică („Prie
tenia noastră") sau cîntă realizările epo
cale ale oamenilor sovietici („Orologiul 
Kremlinului", „Steaua roșie", „Octom
brie").

George Lesnea a tradus cu hărnicie și 
măiestrie din poezia rusă și sovietică. De 
aceea ar fi fost indicat ca în „Treptele 
anilor" să fie prezente cîteva aspecte din 
această intensă muncă de traducător.

Date fiind activitatea literară îndelun
gată a lui G. Lesnea, procesul de clarifi
care ideologică prin care a trecut el, era 
indicat ca acest volum, pentru a orienta 
cititorul, să fi fost însoțit de o prefață, 
prezenfînd evoluția creației poetului, 
care de curînd a împlinit 60 de ani.

I. D. BĂLAN
_____________

a plantațiilor

aveau motive 
adune forțele

și viță de vie. In acest an se 
amenaja 15 ha terase pentru 
de vie. Pe lîngă aceasta se 
plantează 60 ha cu pomi.

parte îi sînt te- 
de dezvoltare, 

fiecare colecti- 
viața sa va de-

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

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : CIDUL — io
vele 19,30), (Sala Studio) : BULEVARDUL 
DURAND (premieră) — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : PYGMALION ' ’ -------
(Sala Studio) : BĂIEȚII 
20).

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA" : CAMERA ______ ____
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex, 
hla nr. 76) ; COSTACHE ȘI VIAȚA 
TERIOARĂ — (orele 19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru țineret) : DE PRETORE 
VINCENZO ............................ Z-~
copii) : EMIL ȘI DETECTIVII 
rele 17).

TEATRUL 
CIULEȘTI : 
rele 19,30).

TEATRUL . _______________
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Sala Victo
riei 174) : CONCERT IN RE... HAZLIU
— (orele 20).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI : 
IAȘII-N CARNAVAL șl MILLO DIREC
TOR — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : TOATA LUMEA 
RIDE — spectacol prezentat de Marele 
circ maghiar din Budapesta — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15), 
Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Volga (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,05). INTRE 
DOUA IUBIRI : I. C. Frlmu (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,45), Magheru (10,15; ;
17; 19; 21). ABSENȚA ÎNDELUNGATA — 
cinemascop ~ " '* " ”
17,15; 19,15; 
14,15; 16,30; 
13; 15; 17; 
14,30; 16,45; 
reasca (16; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30). CARMEN DE LA RON
DA : Elena Pavel — grădină (orele 20). 
ULTIMA REPRIZA : V. Alecsandrl (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Lumina (10; 14; 16; 18,15;

— (orele 19,30). 
VESELI — (orele

STURDZA BU- 
FIERBINTE -

(orele 20). (Sala

sa- 
IN-

LA

pentru
— io

C.F.R.-MUNCITORESC
OAMENI ȘI UMBRE — (0-

SATIRIC MUZICAL „C. TA-

20.30) , Moșilor (16; 18; 20). CASA SURPRI
ZELOR : Central (10; 11,45; 13,30; 15,15; 
17; 18,45; 20,30). Olga Banele (15,30; 18;
20.30) . GARDIANUL : Victoria (10; 12; 15;
17; 19; 21), Munca (15; 17; 19; 21). PITICUL 
VRĂJITOR : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII la cinematograful 13 Septembrie — 
(orele 10). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : 13 Septembrie (11; 13; 15; 17; 
19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arta 
(16,30; 18,30; 20,30). PROCESUL MAIMU
ȚELOR : Tineretului (15,30; 18; 20,30). MU
ZICANTUL ORB ; Cultural (16; 18; 20,30). 
S-A INTÎMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIU
LUI : Alex. Popov (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). DUPĂ 
DOI IEPURI : B. Delavrancea (16; 18; 20). 
Drumul Serii (16; 18; 20). ALO ? AȚI 
GREȘIT NUMĂRUL — rulează la cine
matograful M. Gorki (10; 12; 14; 16). IN 
NOAPTEA DE AJUN : C-tin David (15,30: 
18; 20,30). ARME ȘI PORUMBEI : 8 Mar
tie (15,30; 18; 20,30), N. S. HRUȘCIOV : 
Grivița (16; 17.30; 19; 20,30). EXPERIENȚA 
PRIMEJDIOASA : Unirea (16; 18; 20).
TOM DEGEȚELUL rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15; 17; 19; 21 — 
grădină orele 20), înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). BĂTĂLIE IN MARȘ 
— ambele serii : Popular (16; 19.45). M. 
Eminescu (16,30; 20). MAMA INDIA :
Donca Simo (15; 17; 19; 21). PUȘTIUL 
rulează la cinematografele Ilie Pintilie 
(16; 18; 20) și 30 Decembrie (16; 18; 20). 
ARTISTUL : 8 Mai (15; 17; 19; 21). FRU
MOASA LURETTE : N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). CURSA DE 100 KILOMETRI : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii ; G. Bacovia 
(15,30; 19). MARILE FAMILII : Aurel Vlai- 
CU (15; 17; 19; 21). ULTIMUL MEU TAN
GO : Miorița (9.45: 12; 14.15: 16.30: 18.45; 
...................... ~ “ 15,30: 18;

(16;

(U.R.S.S.), In pauză : Poșta televiziunii. 
In încheiere : Ultimele știri.

RADIO, joi 26 aprilie • Vreau să știu
— orele 9,00 — I o Fragmente din opera
„Neamul Șoimăreștilor — de Tudor 
Jarda — orele 10,08 — I • Suite corale 
romînești în interpretarea formațiilor 
artistice de amatori — orele 11,03 — le 
Muzică de cameră — orele 11,30 — I ® 
Arii din opere interpretate de cîntăreți 
sovietici - orele 12,15 — II o Muzică
populară din Moldova — orele 12,35 —
I o Un program de muzică simfonică
— orele 13.05 — I o Emisiunea Studiou
lui de radio Craiova — orele 14,30 — I o 
Program de muzică ușoară — orele 15,00
— II o Concert simfonic — orele 15,25 —
II o Fragmente din opereta „Țara surî- 
sului“ de Lehar — orele 15.45 — I o 
Vorbeste Moscova — orele 16,15 — I..T 
Almanah științific — orele 16,30 — Ii' 
Program interpretat de orchestre 40 
mandoline — orele 17,15 — II e Jurnal 
de întrecere — orele 17,30 — Io Inter
ludii simfonice — orele 19,00 — II o Ti
nerețea ne e dragă — orele 19,30 — Ii » 
Transmisiune din studioul de concerte a 
concertului orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii. Dirijor Vadim Gnedaș 
(U.R.S.S ) In program : Simfonia a V-a 
de Șostakovlci ; Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de Beethoven — solist 
Dan Grigore ; „Rapsodia ucraineană" da 
I. Kolodub — primă audiție — ; Rapso
dia I în la major de George Enescu — 
orele 19,45 — I » Muzică de cameră de 
compozitori ruși — orele 23.15 — I.

12; 15;

: Republica (9; 11; 13; 15,15; 
21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 
18,45; 21), Alex. Sahla (9; 11; 
19; 21), 23 August (10; 12,15;
19; 21,15). MILIONUL : Fio-

21). VIKINGII : Flacăra 
20,30). VAN GOGH : 16
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 
Iul televiziunii. 19,15 —
copil „Pionieria Nr. 2“ ■ 
studiourilor sovietice, 
populară romînească. Cîntă o formație 
condusă de Traian Tîrcolea. 20,00 —
Transmisiune din studioul de concerte 
al Radlotelevlziunll „CONCERTUL OR
CHESTREI SIMFONICE A RADIOTELE- 
VIZIUNII“. Dirijor : Vadim Gnedaș

(11:
Februarie

! 19.00 — Jurna-
- Filmul pentru
— o producție a 
19,25 - Muzică

t um va n
«

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 29 aprilie : Vremea se va menține 
în general frumoasă, cu cer variabil. Pe 
alocuri vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura în ușoară scădere.- 
Minimele vor fi cuprinse între 3 și li 
grade, iar maximele între 14 și 24 dë 
grade.
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Sate radioficate

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare au fost rostite cuvîntări :

în discursul său, ministrul Brazi
liei, Carlos Jacyntho de Barros, a 
declarat că se simte profund onorat 
Se a fi trimisul căruia îi revine mi
siunea de a restabili din partea gu
vernului brazilian cursul normal al 
relațiilor diplomatice dintre Brazi
lia și Romînia.

Sînt convins —• a spus ministrul 
âziliei — că relațiile diplomatice 

Hi.itre Brazilia și Romînia se vor 
dezvolta într-un spirit de înțelegere 
mutuală și vor aduce mari avanta
je ambelor noastre țări. El a sub
liniat că guvernul Braziliei și re
prezentantul său la București nu-și 
vor precupeți eforturile lor în ve
derea intensificării acestor relații, 
în special în ce privește schimbu
rile comerciale și cooperarea știin
țifică.

în încheiere, ministrul Braziliei a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, din partea 
președintelui Republicii Statelor 
Unite ale Braziliei și a poporului 
brazilian, urări de fericire personală 
și prosperitate pentru poporul ro
mîn.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Consiliului de Stat al 
.R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a arătat că împărtășește pe de
plin convingerea ministrului Brazi
liei că reluarea relațiilor diploma
tice dintre Romînia și Brazilia va 
avea drept urmare o mai bună cu
noaștere reciprocă și va crea con
diții favorabile pentru dezvoltarea 
legăturilor dintre cele două țări.

Guvernul romîn — a spus preșe-
---------- o® o-
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dintele Consiliului de Stat — spri
jină orice inițiativă îndreptată spre 
instaurarea unui climat de încre
dere și destindere internațională, 
se pronunță împotriva continuării 
cursei înarmărilor și susține cu ho- 
tărîre realizarea dezarmării gene
rale și totale ca mijloc radical pen
tru asigurarea păcii în lume.

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne a încredințat pe 
ministrul Braziliei că în activitatea 
sa îndreptată în direcția dezvoltării 
bunelor relații dintre Romînia și 
Brazilia va primi întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
romîn și al său personal.

Mulțumind pentru bunele urări 
adresate personal și poporului ro
mîn, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne a rugat pe minis
trul Braziliei să transmită președin
telui Statelor Unite ale Braziliei 
sincere urări de fericire personală 
și calde urări de succese, pace și 
prosperitate poporului brazilian.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat ai R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut o 
convorbire cu ministrul Braziliei, 
Carlos Jacyntho de Barros.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare cît și la convor
bire au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

Ministrul Braziliei a fost însoțit 
de D’Olivero A. G. Nuno, secretar 
de legație.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— în satele dobrogene se extinde 
cu fiecare an rețeaua de radioficare. 
De curînd au fost montate difuzoare 
și în satele Straja, Chimogeni și al
tele. Numărul total al localităților 
ce vor fi radioficate jn cursul acestui 
an este de 12. în prezent în regiunea 
Dobrogea sînt radioficate 95 de lo
calități.

Pentru a îmbunătăți calitatea emi
siunilor, centrele de radioficare au 
fost înzestrate cu aparatură moder
nă, magnetofoane, preamplificatoare 
etc., iar în comunele Cobadin, Adam
clisi, Bărăganu, Baia etc. au fost a- 
menajate studiouri moderne.

e

Filme pentru tineret
La șase cinematografe din Capi

tală au fost organizate cicluri de 
filme pentru tineret în întîmpinarea 
„Zilei Tineretului din R. P. Romînă". 
în zilele următoare cinematografele 
„George Coșbuc", „V. Roaită" și Ti
neretului prezintă filmele : „Am fost 
tineri" ,„Mai tare ca moartea", „Va
lurile Dunării", „Pavel Korceaghin", 
„Imagini ale unui trecut glorios", 
„Aproape de soare".

•O------

Culturi intercalate 
în porumb

(Urmare din pag. I-a)

Miercuri după-amiază 
Sfîrșit lucrările celei de-a 
Siuni a Comitetului administrativ al 
.Uniunii internaționale a sindicate
lor muncitorilor din industriile chi
rilică, petrolieră și similare (depar
tament profesional al F.S.M.).

în ultima ședință au mai luat 
cuvîntul, pe marginea rapoartelor 
prezentate, Alfred Kamer (R.D.G.),

----------o ® o-------------

A apărut s!iupta DE CLASA“ nr 4~1962

au luat 
XH-a se-

■

(Agerpres)

petrolieră și similare
și Elena Teodorescu, secretar al 
F.S.M.

Sesiunea a adoptat apoi în unani
mitate rezoluția generală cu privire 
la activitatea de viitor a acestei 
uniuni și Apelul către toți oamenii 
muncii din aceste ramuri industriale 
privind convocarea celei de-a IV-a 
Conferințe profesionale internațio
nale a muncitorilor din industriile 
chimică, petrolieră și similare.

Numărul 4țTpe luna aprilie 1962, 
al revistei „Lupta de clasă“ cuprinde 
articolele : „Ideile atotbiruitoare ale 
leninismului triumfă“ de PAUL NI- 
CULESCU-MIZIL, „Venitul național 
în perioada desăvârșirii construcției 
socialiste“ de ION RÄVAR, „Leninis
mul, tezaur de învățăminte“ de GRI- 
GORE COMARTIN, „Congresul al 
XXII-Iea al P.C.U.S. despre rolul 
statului în construirea socialismului 
și comunismului“ de I. CETERCHI, 
„Arta spectacolului și cerințele vie
ții“ de RADU BELIGAN, „Pe ur
mele unei monografii din anul 1938 
(Intr-un sat din Bărăgan)“ de ION 
MITRAN.

La rubrica „Din presa partidelor 
comuniste și muncitorești“ revista 
publică : „Raportul Comitetului Cen
tral la Congresul al XII-lea al Par
tidului Comunist din Chile“ de 
LUIS CORVALAN, „Sarcinile in
dustriale ale revoluției din Cuba în 
anii viitori“ de ERNESTO CHE 
GUEVARA, „Partidul Comunist din 
Marea Britanie despre contradicțiile 
economiei engleze“.

La rubrica „Critică și bibliografie“

este înserat articolul : „Dezvoltarea 
agriculturii Republicii Populare Ro
mîne oglindită în datele statistice“ 
de C. GRIGORESCU și notele : 
„Cercetarea lingvistică și filozofia“ 
de PETRE BERARU, „Cu fața la 
producție" de A. OPREA.

Revista cuprinde, de asemenea, 
rubrica „Pe urmele materialelor pu
blicate“.

de 
au 

expe
riențe. S-a prevăzut ca întreaga su
prafață cu porumb să fie cultivată 
intercalat : 60 la sută cu fasole și 
40 la sută cu dovleci. în gospodă
riile colective din regiunea Bucu
rești s-a prevăzut să se cultive fa
sole intercalată prin porumb pe 
160.000 ha și dovleci pe alte 
50.000 ha.

în interesul sporirii producției 
de fasole și asigurării unor canti
tăți mari de furaje pentru animale 
este necesar ca pe suprafețe cît 
mai mari cu porumb să se cultive 
intercalat fasole și dovleci. Expe
riența țărănimii noastre arată că 
pe același teren cu porumb se poate 
cultiva intercalat atît fasole cît și 
dovleci. Este bine ca această expe
riență să fie larg extinsă. Trebuie 
avut însă în vedere să nu se mic
șoreze numărul de fire de porumb 
la hectar. Procedîndu-se în acest 
fel, se pot obține la hectar 150—200 
kg de fasole și 3.000—5.000 kg de 
dovleci, pe lîngă o producție bună 
de porumb.

Acum în plină campanie de semă
nat această problemă să preocupe 
îndeaproape pe colectiviști, pe in
ginerii și tehnicienii agronomi. Or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria să arate colectiviștilor că 
este în interesul sporirii veniturilor 
lor și bunei aprovizionări a popu
lației să semene aceste plante.

vară, organele și organizațiile 
partid din regiunea Dobrogea 
urmărit extinderea acestei

în drum spre București
(Urinare din pag. I-a)

Cineva întreabă : Dar cu 
mînțatul cum stați ?

— Bine — răspunde președintele. 
Ne-am angajat ca pînă la deschide
rea lucrărilor sesiunii Marii 
nări Naționale întreaga 
de primăvară să fie terminată, 
cest lucru se va 
azi).

Iată-l printre 
ședințele de la

însă-

Adu- 
campanie 

A- 
întîmpla mîine (n.r.

invitați și pe pre- 
Ațel-Mediaș. Ion

TURNEUL U. E. F A

Ieri după-amiază câștigătoarele 
grupelor D și E din cadrul turneului 
U.E.F.A. — echipele Italiei și R. S. 
Cehoslovace — au susținut un meci 
preliminar pentru calificarea în se
mifinalele competiției.

După un joc foarte disputat, în 
care ambele echipe au luptat mult 
pentru rezultat, juniorii cehoslovaci 
au obținut victoria (scor 2—1) și 
s-au calificat în semifinală.

în prima repriză acțiunile s-au 
desfășurat mai mult la mijlocul te
renului, primul șut la poartă înre- 
gistrîndu-se de-abia în minutul 20. 
Scorul este deschis de echipa ceho
slovacă la un contraatac inițiat de 
înaintarea acesteia în minutul 25. 
Autorul golului : centrul înaintaș 
Richtrmok.

După pauză, deși italienii caută 
să egaleze, tot echipa cehoslovacă 
înscrie. în minutul 13, în urma unei 
combinații frumoase a înaintării, 
Knebort mărește scorul. Echipa R.S. 
Cehoslovace conduce cu 2—0. Cinci 
minute mai tîrziu italianul Pienti pă
trunde în careu și șutează plasat. 
R. S. Cehoslovacă — Italia 2—1. A- 
cesta a rost și scorul final, deși în 
ultimele minute echipa Italiei a ata
cat continuu.

Programul complet al semifinale
lor turneului U.E.F.A. este următo
rul : R. P. F. Iugoslavia—R. S. Ceho
slovacă ; R. P. Romînă—Turcia :

Meciurile vor avea loc mîine, vi
neri, pe stadionul „23 August", 
mul joc va începe la ora 15.

Pri-
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Echipa de mgbi Sfceama-Kucureștî a cîștigat
ia Parmaiurneull

de 
de 
fi-

TELEGRAME
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Interviul lui Ben Bella privitor 
din Algeria
O.A.S. Rămîn însă, a continuat Ben 
Bella, multe de făcut în acest do
meniu.

Buna înțelegere care există între 
organul executiv provizoriu și înaltul 
comisar francez este un semn încu
rajator care îndreptățește speranțele 
privind necesitatea cooperării dintre 
Algeria și Franța.

Vorbitorul a arătat că „acordurile 
de la Evian cuprind o serie de ga
ranții privind populația europenă din 
Algeria". Aceste acorduri trebuie însă 
respectate sincer de către cei intere
sați. Caracterul arabo-musulman al 
Algeriei, a declarat în încheiere Ben 
Bella, nu trebuie să constituie un 
obstacol pentru conviețuirea tuturor 
algerienilor, indiferent de rasă, reli-/ 
gie sau gradul lor de cultură.

-O® O--------------

la situația
TUNIS 25 (Agerpres). — La 24 apri

lie, Ben Bella, vicepreședintele gu
vernului provizoriu al Republicii Al
geria, a acordat un interviu agenției 
Algérie Presse Service, privitor la si
tuația din Algeria.

Ben Bella a declarat că acordurile 
de la Evian pot fi caracterizate ca 
pozitive pentru poporul algerian, în- 
trucît ele „consacră suveranitatea și 
independența națională a poporului 
algerian pe baza integrității terito
riale a țării". „Sîntem hotărîți să apli
căm cu strictețe aceste acorduri și să 
le respectăm", a adăugat el.

Vorbind despre restabilirea com
pletă a ordinei publice în Algeria, vi
cepreședintele G.P.R.A. a subliniat că 
pînă în prezent au fost obținute unele 
succese în ce privește lupta împotriva

Victorii ale torțelor
XIENG KUANG 25 (Agerpres). — 

Postul de radio al unităților Patet 
Lao a relatat marți că forțele patrio
tice au'alungat cea mai mare parte 
a trupelor rebele care au ocupat 
platoul din apropiere de importanta 
localitate Nam Tha. Același post de 
radio a relatat că forțele patriotice 
din Ban Na Di, din provincia Cham- 
passak, au respins cu succes un atac 
al rebelilor, omorînd 11 dintre ei, 
luînd prizonieri 30 și capturînd o 
mare cantitate de echipament mili
tar. Unitățile de patrioți din Ban 
In Thi, provincia Attopeu, au obți
nut, de asemenea, o victorie însem
nată în lupta împotriva trupelor de 
pedepsire ale rebelilor care efectuau 
„operațiuni de curățire“.

patriotice din Laos
Manifestîndu-și nemulțumirea față 

de politica antinațională a grupului 
rebel, tot mai mulți soldați din ca
drul trupelor rebele refuză să înde
plinească ordinele comandanților și 
trec de partea forțelor patriotice. La 
19 aprilie, două companii de rebeli 
din Bak Borne au refuzat să înde
plinească ordinul de a ataca forțele 
patriotice. Postul de radio al uni
tăților Patet Lao relatează 
luna martie trei companii de 
din provincia Savannaket au 
de partea forțelor patriotice,
martie, soldați din cadrul trupelor 
rebele din cazărmile din nordul ora
șului Vientianne au trecut de partea 
poporului, după ce s-au răfuit cu ofi
țerii lor reacționari, '
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1N IRIANUL DE VEST

că în 
rebeli 
trecut 
La 30

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
Grupurile de patrioți și detașamen
tele de partizani, care pînă acum 
acționau în ilegalitate împotriva ocu- 
panților olandezi din Irianul de vest, 
au trecut în ultimul timp la lupta i 
deschisă pentru eliberarea patriei/ 
lor.

Cu sprijinul populației locale, ei 
organizează numeroase atacuri îm
potriva posturilor militare, dînd o ri
postă hotărîtă colonialiștilor olan
dezi.

Secția de informații a statului ma
jor al 
pentru 
relatat 
luptei 
populației insulei Gag (în apropiere 
de Irianul de vest) împotriva unor 
unități ale infanteriei marine olan
deze. în timpul luptelor au fost uciși 
opt soldați olandezi, iar alți patru 
grav răniți.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în rîndurile olandezilor care 
locuiesc în Irianul de vest s-a inten

Comandamentului suprem 
eliberarea Irianului de vest a 
la 24 aprilie amănuntele 
partizanilor indonezieni și a

Omgrssol IP»
DJAKARTA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, la 
25 aprilie și-a început lucrările la 
Djakarta cel de-al 7-lea Congres 
al Partidului Comunist din Indone
zia. La congres participă 383 de de
legați, precum și reprezentanți ai 
partidelor comuniste din Japonia și 
Australia.

în zilele de 22 și 23 aprilie Taf 
Djakarta a avut loc cea de-a patra 
plenară a Comitetului Central, care 
a aprobat în unanimitate raportul 
președintelui C. C. al P. C. din In-« 
donezia, Aidit, și răpoartele prezent 
täte de Lukman și Nyoto, vicepre-« 
ședinți ai C. C. al P. C. din Indo-f 
nezia.

---------- o «o----------

Congresul Uniunii Populare Agrare 
din

SOFIA 25 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite : în dimineața zilei de 25 
aprilie, în sala Congreselor din Casa 
„Alexandr ’ Stamboliski“ din Sofia 
s-a deschis Congresul al XXX-lea al 
Uniunii Populare Agrare din Bul
garia.

La deschiderea festivă au partici
pat Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
Anton Iugov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, precum și alți con
ducători ai P.C. Bulgar.

Printre oaspeți participă delegații 
ale opiniei publice și ale țărănimii 
colhoznice din Uniunea Sovietică, 
delegați din partea Partidului Ță
rănesc Unit din R.P. Polonă, Parti
dului Democrat Țărănesc din Ger
mania, Partidului Național Agrar 
din Grecia, Uniunii agricultorilor 
din Cipru, Uniunii țăranilor din în
treaga Japonie, Federației naționale 
a țăranilor și arendașilor din’Fran-

ța, Uniunii naționale a țăranilor ita-, 
lieni, Uniunii micilor țăr^i din 
Norvegia, Uniunii husmenilor din 
Danemarca, Uniunii micilor țărani 
din Austria, Mișcării în apărarea 
țăranilor din Belgia, Uniunii țăran 
nilor din Ghana, Uniunii țăranilor, 
și muncitorilor agricoli din B^azi-* 
lia etc.

Gheorghi Traikov, secretarul Uni-« 
unii Populare Agrare din Bulgaria, 
a deschis congresul printr-o scurtă 
cuvîntare. După aceea, Boian Bîlga- 
ranov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, a dat citire 
unui mesaj al C.C. al P.C. Bulgar, 
adresat Congresului al XXX-lea al 
Uniunii Populare Agrare din Bulgar 
ria, care a fost primit de delegați' 
cu aplauze furtunoase prelungite. 
Delegații au ascultat cu mare aterw 
ție salutul adresat de N. S. Hrușciov; 
Congresului, care a fost citit de a-, 
cad. P. Lukianenko, conducătorul 
delegației sovietice,
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Greva generală a feroviarilor francezi

sificat panica. în diferite porturi ale 
f Irianului de vest se observă o acti- 
vitate neobișnuită a olandezilor, care 
se evacuează în partea de est a insu
lei sau chiar în Olanda,

PARIS 25 (Agerpres). — Feroviarii 
din Franța au declarat o grevă ge
nerală de 24 de ore. în noaptea spre 
25 aprilie, între orele 0 și 4, pe toa
te arterele principale de cale ferată 
din țară trenurile s-au oprit. A fost 
paralizată viața gărilor, depourilor, 
stațiilor de triaj. Peroanele gărilor 
au devenit pustii.

Această grevă a fost declarată în 
cadrul „Zilei revendicărilor ferovia-

Turneul internațional de rugbi 
la Parma (Italia) a fost cîștigat 
echipa Steaua-București, care în 
nală a dispus cu scorul de 20—3 
(6—3) de R.C. Vichy (Franța). După 
o repriză aproximativ egală, în par-

tea a doua a întîlnirii rugbiștii 
mîni au dominat cu autoritate, 
torită jocului excelent al întregii 
echipe. S-au remarcat Penciu, Chi- 
riac, Ciobănel și Al. Ionescu.

Competiții internaționale în Capitală
TENIS

Jucătorii romîni de tenis își continuă 
pregătirile în vederea participării la 
„Cupa Davis“. Vineri, sîmbătă și dumi
nică, pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală, echipa R. P. Romîne va 
întîlnl în meci amical echipa R. P. 
Ungare.

LUPTE
și duminică sala 
la Floreasca va

sportu- 
găzdui 

lupte la

ro- 
da-

mană, Iran, Turcia, Iugoslavia, Fin
landa și R. P. Romînă. Pe lista par- 
ticipanților figurează campionii mon
diali Gurics Gyorgy, Imre Polyak 
(R. P. Ungară), Kis Tevfik (Turcia), 
V. Bularca (R. P. Romînă,), cam
pionul olimpic D. Pîrvulescu etc.

BOX

Sîmbătă 
rilor de 
un concurs internațional de 
care participă sportivi din R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, R. D. Ger

Astăzi de la ora 18 pe ringul 
montat în incinta stadionului Giu- 
lești din Capitală va avea loc în- 
tîlnirea internațională de box dintre 
echipele cluburilor Rapid-București 
și Lokomotiv-Fraga.

Schuster, om harnic, priceput și bun 
organizator. Tocmai povestea, cînd 
l-am întîlnit, că cei din Aței și Du- 
puș, sate vecine, au hotărît să se 
unească într-o singură gospodărie, 
roadele muncii lor fiind astfel mai 
bogate. Ei vor putea folosi mai bine 
pămînturile în pantă, slab producti
ve, unde vor planta viță de vie și 
pomi 
mari

La 
zenți 
podăriei de stat din Hălchiu, Ale
xandru Budureanu, unitate decorată 
cu Ordinul Muncii clasa I, preșe
dintele gospodăriei colective frunta
șe din Cristian-Sibiu, Iosif Kufleit- 
ner, și mulți alții.

Invitații ieșeni la 
sesiunea Marii A- 
dunări Naționale 

s-au întîlnit în cursul zilei de ieri 
în localul Filarmonicii de Stat „Mol
dova” în vederea plecării lor îm
preună, cu un tren special.

Timpul petrecut împreună e un 
bun prilej de a se cunoaște. Se în
cheagă discuții interesante, priete
nii.

Președintele gospodăriei colective 
din Tîrzii, pe care l-am întîlnit îm
preună cu cîțiva președinți de colec
tive tinere, le povestea acestora des
pre experiența gospodăriei din Tîr
zii în combaterea eroziunii solului.

Iată un alt invitat asaltat de în
trebări : Petru Dranciuc, președin
tele gospodăriei colective din Țo- 
toiești, raionul Hîrlău.

— Valoarea zilei-muncă crește — 
spune el — numai dezvoltînd toate 
ramurile aducătoare de mari veni
turi.

Colectiviștii din Totoiești au obți
nut rezultate bune în creșterea sec
torului zootehnic și a producției ani
male ' de la care au avut un venit 
de peste 300.000 lei.

Printre invitații la sesiunea Marii 
Adunări Naționale se află și acad. 
Vasile Rîșcanu, Cristofor Simio- 
nescu, rectorul Institutului Politeh
nic, Constantin Pîntea, rectorul In
stitutului Agronomic, J. Alexan- 
drescu, directorul atelierelor de re
parat material rulant, și alții.

------0*0-------

PARIS. Aspect din preajma în
chisorii Santé, înainte de a fi 
adus, după arestare, ex-genera- 
lul Salan, căpetenia bandelor 
O.A.S.

rilor" de către sindicatele care fad 
parte din Confederația Generală a 
Muncii din Franța și din Confede
rația franceză a muncitorilor creș
tini, după ce feroviarii au epuizat 
toate posibilitățile de a obține de la 
guvern satisfacerea revendicărilor 
lor.

La grevă participă 350.000 de fe-’ 
roviari.

Greviștii cer majorarea salariilor, 
reducerea săptămînii de lucru, îmbur 
nătățirea condițiilor de muncă.

A început sesiunea 
Uniunii interparlamentare

ROMA 25 (Agerpres). — La 24 
aprilie, la palatul Montecitorio (re
ședința Camerei deputaților din Ita
lia) au început ședințele sesiunii a- 
nuale de primăvară a Uniunii inter
parlamentare. Participă delegați ai 
parlamentelor din 46 de țări, printre 
care din U.R.S.S., S.U.A., Anglia, 
Franța, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia, Bulgaria, India, Japonia și 
Italia.

Delegația grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare este 
alcătuită din acad. Mihail Ralea, 
președintele Comitetului de condu
cere al grupului, Zoe Rigani și Bar
bu Solomon, membri ai grupului.

fructiferi, care le vor aduce 
venituri.
marele sfat al țării vor fi pre- 
printre alții și directorul gos-

IAȘI

Acțiuni gospodărești
Acțiunile gospodărești de înfrumu

sețare a Capitalei sînt în plină desfă
șurare. Se amenajează grădinile și 
parcurile orașului, precum și noi zone 
verzi, în special în jurul imobilelor nou 
construite. Pînă acum s-au plantat peste 
600.000 de flori, 64.000 de arbuști și ar
bori, 30.000 de trandafiri, amenajîn- 
du-se o suprafață de 18.000 mp. spații 
verzi.

Concomifenf se execută o serie de 
lucrări de pavaje, care însumează o 
suprafață de 130.000 mp. dintre care 
6.425 mp. de pavaje noi.

.Răsfoind presa străină
Ce citesc muncitorii de la Renault

Săpfămînalul burghez francez „L'EX* 
PRESS‘D publică în ultimul său număr 
un reportaj semnat de Fanny Des
champs, care a vizitat biblioteca uzi
nelor de automobile Renault din Bil
lancourt și a stat de vorbă cu munci
torii despre cărțile ce-i interesează.

După cum arată autoarea, preferin
țele unuia dintre interlocutori sînt : 
„Călcîiul de fier" (Jack London) și 
„Așa s-a călit oțelul“ (Ostrovski). „Äh, 
autorii sovietici. Cît de mult sînt iu
biți aici I — exclamă Deschamps, re- 
dînd în continuare părerile muncitoru
lui: este o literatură sănătoasă. Tn pri
mul rînd, ea vorbește mult despre 
muncă.

— Dar pe mine nu mă întrebați ? Și 
pe mine mă pasionează literatura, in
tervine un alt muncitor.

El enumera cinci titluri de romane 
moderne sovietice pe care eu nu 
le-am citit — arată autoarea.

— Spuneți, ați citit...
Este un alt muncitor care amintește 

de aceleași cinci romane. Tovarășul său 
întreabă ironic :

— Dar dvs... citiți ?
— Spunefi-mi — întreabă ziarista — 

pe Tolstoi, Cehov, Dostoïevski, i-ați 
citit ?

Da. Rușii sînt citiți. Dar francezii ?
Muncitorul amintește de Balzac și 

Anatole France... „Mizerabilii“ și în 
general romanele bătrînului Hugo i-au 
plăcut mult.

— Dar scriitorii francezi moderni ?
— Adică despre cine vorbiți ?
Eu numesc o fînără romancieră ce

lebră (Françoise Sagan — n.r.).
— ...Tn cărțile ei n-ai ce citi.
Romanul psihologic burghez a murit 

— cel puțin la Billancourt : indiferență 
totală, generală“.

Fanny Deschamps se interesează 
apoi despre interesul muncitorilor pen
tru lucrări și opere din alte domenii 
decît literatura.

— Dar în sectorul acesta ? — în
treabă ziarista.

Este vorba de raftul rezervat filozo
filor. Muncitorul răspunde :

— Aici trebuie să citești cu pru- 
denjă... (o pauză). In afară de acești 
doi...

Sînt Marx și Engels — constată zia
rista care e curioasă să afle părerea 
muncitorilor. Ea i se adresează unuia 
cu întrebarea :

— Dar, de fapt, ce este Marx î 
Omul i-> arată ziarista r— este în

încurcătură Ï Marx nu poate fi clasifi
cat. In cele din urmă îmi spune :

— Ei bine I el e ca Lenin, unul 
„de-ai noștri“...

Discufînd în continuare cu muncito
rii, ziarista află că aceștia „apreciază 
opera filozofilor în măsura în care îi 
ajută să trăiască mai fericiți“.

Reportajul se ocupă apoi de „clien- 
Jii“ romanelor polițiste.

Doamna Gabison, șefa bibliotecară 
— menționează ziarista — face o sfrîm- 
băfură. Romanele polițiste nu prea sînt 
cerute. Cititorii ei găsesc pasionantă 
lectura cărților despre mișcarea de Re
zistentă — care continuă să fie foarte 
cerute — sau despre războiul din Al
geria, precum și alte patru cărți, toate 
exemplarele acestora fiind în perma
nență luate acasă : „A șaptea cruce“ 
(Anna Seghers), „Moartea este mese
ria mea“ (Robert Merle), „Mort pe 
Acropole“ (Nikos Beloiannis), „Repor
taj cu ștreangul de gîf“ (Fucik) ■— 
toate patru documente antifasciste.

— Muncitorii iubesc aceste cărți pen
tru că au sentimentul că eroii le sînt 
apropiafi, spune doamna Gabison. Ar 
trebui să-i auziți cum vorbesc despre 
ele... Fucik își termină cartea cu cu
vintele : „Oameni, eu v-am iubit ! Ve- 
gheafi 1“ și oamenii simt că aceasta îi 
privește. După ce au citit, ei nu uită...

F. Deschamps înfîlnește o fînără ste
nodactilografă. Ea fine sub braf un 
magazine-du-coeur (revistă care ex
ploatează sentimentalismul ieftin — 
N.R.) O ascunde îndată ce-i spun : „Sînt 
ziaristă, afi vrea să stăm puțin de 
vorbă ?" Ea este înscrisă la bibliotecă 
de 10 luni și citește mult. Și îi mai 
plac totuși micile istorioare sentimen
tale ? Ea răspunde pripit :

— O, aproape că nu mai citesc așa 
ceva I înainte, le cumpăram pe toate. 
Acum nu mai cumpăr decît o revistă... 
Și adaugă următoarea frază :

— încă nu sînt pe deplin dezin
toxicată.

în încheierea reportajului, ziarista 
enumeră o serie de scriitori, dintre cei 
mai iubiți de muncitori, atît francezi, 
cît și ruși și sovietici (Tolstoi, Cehov, 
G. Nikolaeva).

Concluzia acestei anchete — men
ționează ea — mi-a fost furnizată de 
un muncitor :

„Noi n-avem prea mult timp, așa că 
nu nl-l putem pierde cu prostii. Trebuie 
să citim lucruri bune“.

Teroarea nil poate înăbuși 
lupta patrioților portughezi

„După „alegerile" din noiembrie 
1961, poliția lui Salazar a iolosit me
tode și mai violente împotriva de
mocraților portughezi.

Sute de bărbați și femei au fost 
aruncați în închisori. P.I.D.E. (poliția 
politică a dictatorului Salazar) re
zervă aceeași soartă tuturor celor 
care își exprimă dorința de liberta
te, de pace în Angola sau de am
nistie, fie că sînt comuniști, socia
liști, monarhiști, catolici sau libe
rali.

în închisoare se află printre mulți 
alții Pirès Joirge și Octavio Palo, 
membri ai secretariatului Partidului 
Comunist din . Portugalia, Americo 
de Sousa și Carlos Costa, membri 
ai Comitetului Central, Julio Mar
tins, Natalia David și Albina Silva, 
militanți de seamă ai P. C. din Por
tugalia ; preotul Costa Pio, căpita
nul Varela Gomès și soția sa, zeci 
de studenți din Lisabona, Coimbra 
și Porto, ca Viana Martins, Cantate 
Garcia și Georgina Azevedo, fostul 
candidat la președinția Republicii, 
Arlindo Vicente, și scriitorul Mon
teiro, economistul Lopès Cardoso și 
fostul președinte al organizației ti
neretului catolic, Manuel Serra.

Dar guvernul lui Salazar nu se 
mulțumește numai să-i arunce în în
chisori pe adversarii săi. Nu se 
mulțumește să condamne la închi
soare pe viață cîte o sută de pa
trioți pe an prin aplicarea „măsu
rilor de siguranță"; el folosește și 
asasinatul. Cad victime manifestanți 
pașnici, ca tînărul muncitor Candi
do Martins, în vîrstă de 17 ani, mort 
la 11 noiembrie la Almada. Guver
nul lui Salazar îi omoară pe con
ducătorii opoziției cărora le în
tinde curse, cum a fost ca
zul sculptorului Dias Coelho, asasi
nat la 19 decembrie la Lisabona. 
Torturile din închisori fac alte victi
me. Din temnițele salazariste se 
aud strigăte înfiorătoare de groază, 
după cum o dovedesc aceste cîteva 
cazuri precise :

Arestată la sfîrșitul lunii ianuarie, 
Natalia David a „intrat pe mîinile 
poliției". La 2 februarie, puțin după 
miezul nopții, oamenii au auzit stri
găte ce proveneau dintr-o cameră 
de la etajul trei, unde Natalia Da
vid era interogată de mai mulți po

lițiști. Interogatoriul a continuat 
pînă la 5 februarie, orele 21.

La fiecare interogatoriu se au
zeau țipete de durere amestecate cu 
zbieretele agenților P.I.D.E.

Albina Silva a fost de asemenea 
torturată. Deținuții închisorii din Ca- 
xias, unde a tost întemnițată, au gă
sit-o în mai multe rînduri în stare 
de inconștiență, iar lîngă ea plîn- 
gea copilul ei de 3 ani, silit să tră
iască în această sinistră fortăreață.

Julio Martins a fost torturat prin 
alte mijloace. Călăii nu l-au lăsat 
să doarmă timp de 11 zile și 11 
nopți.

Octavio Pato, Pires Jorge, Carlos 
Costa, Americo de Sousa, Manuel 
Serras, Maria Varela Gomès (al că
rei soț a fost rănit la Béja) au fost 
cu toții maltratați de zbirii lui Sa
lazar.

Acești democrat’ se află în închi
sori de ani de zile. Manuel Rodri
guez Da Silva, întemnițat de 21 de 
ani, se mai află încă în închisoarea 
din Péniche, deși are o congestie ce
rebrală. în cazurile Măriei Angela 
Vidai și Măriei Luisa Costa Dias, 
chiar directorul fortăreței de la Ca- 
xias a recunoscut că „dacă nu vor 
fi eliberate, vor muri curînd".

„De aici nu vor ieși decît pentru a 
ii duși la morgă". Așa vorbesc călăii 
P.I.D.E. (Ultimele știri venite din 
Portugalia arată că teroarea dezlăn
țuită de regimul lui Salazar nu reu
șește să înăbușe lupta pentru liber
tate și democrație a poporului din 
această țară greu încercată. înirun- 
tînd teroarea și represiunile, popu
lația participă la numeroase mani
festații la Lisabona, Porto și în alte 
orașe ale Portugaliei, cerînd amnis
tie pentru patrioții întemnițați și li
bertate — N.R).

Inspectorul Anibal Sao José Lo
pes, răspunzător de moartea a sute 
de patrioți angolezi (fost șei al 
P.I.D.E. în Angola în anul 1961), este 
unul din cei mai odioși agenți ai 
ocestei poliții. Tot atît de odioși sînt 
și subinspectorul Gouveia și agenții 
Tinoco, Sardinha și Paulino.

Deținuții sînt izolați. Lupta po
porului portughez pentru libertate 
trebuie să fie sprijinită de o puter
nică mișcare a opiniei publice in
ternationale".

(Scrisoare din Portugalia, publi
cată în ziarul „L’Humanité“).
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MOSCOVA (Agerpres). —
TASS : Miercuri au continuat lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în1 ședința comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului naționalități
lor s-au desfășurat dezbaterile pe 
marginea raportului cu privire la 
tratativele de la Geneva, prezentat 
de A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. Au luat cuvîn
tul deputății Saraf Rașidov, Ale- 
xandr Korneiciuk, Zoia Pușkareva, 
Alexăndr Vitașkevici, Ghivi Djava- 
hișviîi, Anatoli Alexandrov, Ivan Se- 
mionov și Serghei Pavlov. La sfîrși
tul dezbaterilor deputății ambelor 
camere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au adoptat în unanimitate 
o hotărîre prin care aprobă întru 
totul politica externă a guvernului 
sovietic.

Componența guvernului 
Uniunii Sovietice

de

în continuarea ședinței, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a prezentat spre 
aprobare Sovietului Suprem propu
nerea cu privire la componența nou
lui guvern al Uniunii Sovietice.

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a a- 
dus mulțumiri sincere pentru încre
derea de care s-a bucurat.

în numele său personal și în nu
mele tuturor membrilor guvernului, 
a cărui componență a fost prezen
tată spre examinare Sovietului Su
prem, N. S. Hrușciov a dat deputa- 
ților asigurări că ei vor munci, ne- 
precUpețindu-și forțele, pentru a în
deplini cu succes sarcinile trasate 
în Programul P.C.U.S., vor lupta 
neobosit pentru realizarea mărețelor 
planuri ale construirii comunismului 
în U.R.Ș.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a a- 
probat apoi componența guvernului 
U.R.S.S. — Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., prezentată de către Nikita 
Hrușciov.

Președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. — NIKITA HRUȘ
CIOV.

Prim-vicepreședinți ai Consiliului 
dé Miniștri al U.R.S.S. — ALEXEI 
KOSÎGHÏN și ANASTAS MIKO- 
IAN.'

Vicepreședinți ai Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S. :

președinte al Consiliului Econo
mic și Științific de Stat de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. — 
ALEXANDR ZASEADKO ;

președinte al Comitetului de Stat

' -‘0 dată memorabilă 
in istoria poporului coreean

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 25 
aprilie oamenii muncii din Coreea 
populară au sărbătorit împlinirea a 
30 de ani de la crearea detașamen
telor de partizani antijaponeze. In 
capitală și în toate centrele de pro
vincie ale tării au loc mitinguri și 
demonstrații.

Un mare miting consacrat, acestei 
date memorabile din lupta de elibe
rare națională a poporului coreean 
împotriva dominației japoneze a 
avut loc în dimineața zilei de 25 
aprilie în piața din centrul Phenia
nului,

La miting a rostit o cuvîntare Țoi 
En Ghen, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene. El 
a caracterizat importanța luptei ar
mate a comuniștilor coreeni împo
triva. ocupanților japonezi, care s-a 
desfășurat în atmosfera avîntului 
genețal al mișcării muncitorești și 
țărăriești după Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

Subliniind marile succese obținute 
în construirea socialismului în Re
publică, Țoi En Ghen a declarat că 
unificarea pașnică a patriei este pro

blema cea. mai actuală a poporului 
coreean. Dar pînă cînd imperialiștii 
americani vor continua să ocupe 
Coreea de sud, unificarea pașnică a 
patriei nu se poate realiza. Poporul 
coreean, a subliniat Țoi En Ghen, 
va lupta pentru a obține evacuarea 
trupelor americane și reunificarea 
țării.

-Oeo-

Adoula critică poziția d N. U.
în problema

LEOPOLDVILLE 25 (Agerpres). — 
Puterile occidentale duc în proble
ma katangheză un joc dublu, a de
clarat primul ministru al Republicii 
Congo, Cyrille Adoula, la conferința 
de presă care a avut loc la 24 apri
lie la Leopoldville. Pe față, ele de
clară în gura mare că sprijină gu
vernul central, dar în ascuns ele spo
resc arsenalul lui Chombe.

în declarația făcută reprezentan
ților, presei, Adoula a condamnat cu 
asprime poziția lui Chombe și a pu
terilor occidentale care îl sprijină. 
Guvernul congolez, a declarat el, dis
pune de dovezi incontestabile, de 
documente autentice că o serie de 
țări occidentale livrează armament 
lui Chombe.

Adoula și-a exprimat indignarea 
față de dublul joc al puterilor occi
dentale,

Amintind împrejurările recentei 
plecări a lui Chombe din Leopold- 
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pentru achiziții de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. — NI
KOLAI IGNATOV ;

președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. — VLA
DIMIR NOVIKOV ;

președinte al Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice — KONSTAN
TIN RUDNEV ;

DMITRI USTINOV.
Din guvernul U.R.S.S. mai fac 

parte ANDREI GROMÎKO — minis
tru al afacerilor externe ; RODION 
MALINOVSKI — ministru al apă
rării ; VASILI GARBUZOV — mi
nistru al finanțelor ; NIKOLAI PA- 
TOLICEV — ministru al comerțu
lui exterior ; EKATERINA FURȚE- 
VA — ministru al culturii ; SER
GHEI KURAȘOV — ministru al 
ocrotirii sănătății ; KONSTANTIN 
PÏSIN — ministru 
miniștri conducători ai ministerelor 
economice, vicepreședinți ai Gos- 
plan, președinți de comitete și co
misii de stat precum și președinții 
Consiliilor de Miniștri ale Republi
cilor unionale.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a ales 
Tribunalul Suprem al U.R.S.S. Pre
ședintele Tribunalului Suprem a fost 
ales ALEXANDR GORKIN.

al agriculturii,

Pregătirea
proiectului noii Constituții

Apoi N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
rostit o cuvîntare în legătură cu ela
borarea proiectului noii Constituții a 
U.R.S.S.

Considerăm,’ a spus el, că acum, 
după adoptarea Programului parti
dului, există toate condițiile pentru 
a trece la elaborarea proiectului noii 
Constituții sovietice. De aceea, Co
mitetul Central al P.C.U.S. prezintă 
spre examinare Sovietului Suprem 
propunerea cu privire la crearea 
unei comisii pentru pregătirea pro
iectului noii Constituții a Uniunii 
Sovietice.

Nikita Hrușciov a explicat de ce 
este necesară elaborarea unei noi 
Constituții și nu este suficientă in
troducerea unor modificări și com
pletări în Constituția existentă.

Constituția unui stat socialist, a 
arătat Hrușciov, nu poate să nu se 
modifice o dată cu trecerea societății 
dințr-o etapă istorică în alta. El a 
amintit că primele Constituții sovie
tice din anii 1918 și 1924 corespun
deau perioadei transformărilor revo
luționare și construcției socialiste. 
Ele au fost în vigoare în perioada 
de trecere de la capitalism la socia
lism.

Constituția adoptată în anul 1936 
a corespuns perioadei consolidării 
socialismului și desăvîrșirii construi
rii societății socialiste. Această Con
stituție s-a învechit și nu oglindește 
transformările care au avut loc în 
ultimul sfert de secol în viața socie
tății. Esența acestor transformări 
constă în aceea că „socialismul a re
purtat victoria deplină și definitivă ; 
Uniunea Sovietică a pășit în perioa
da construirii desfășurate a comu
nismului. în noua etapă statul sovie
tic de dictatură a proletariatului s-a 
transformat într-un stat socialist al 
întregului popor, iar democrația pro
letară — în democrație a întregului 
popor“.

S. 
de 
la

MOSCOVA. La 25 aprilie N. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., a primit 
Kremlin pe Tațunosuke Takasaki, 
președintele Asociației japoneze a 
patronilor din industria peștelui, la 
cererea acestuia și a avut cu el o 
convorbire.

WASHINGTON. La Washington a 
avut loc o nouă întîlnire între am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., A. F. 
Dobrînin, și secretarul de Stat al 
S.U.A., D. Rusk. în timpul întîlnirii 
au fost discutate în continuare ches
tiunile referitoare la reglementarea 
pașnică a problemei germane.

CAPE CANAVERAL. Agenția 
U.P.I. anunță că, în zorii zilei de 24

katangheză
viile, Adoula a spus că Chombe a 
încălcat cu perfidie înțelegerea pri
vitoare la suspendarea vremelnică a 
tratativelor pînă la 21 aprilie. Ele
mentele ostile Congoului și guver
nului lui, a spus primul ministru, au 
profitat de suspendarea stabilită de 
comun acord a tratativelor, pentru 
a împiedica realizarea unui acord.

Sîntem serios îngrijorați de tără
gănarea soluționării problemei ka- 
tangheze, oare constituie piedica 
principală în calea normalizării vie
ții politice și economice a țării.

Adoula a criticat cu vehemență po
ziția O.N.U. în problema katangheză. 
„De doi ani, a spus el, durează so
luționarea acestei probleme de im
portanță vitală pentru noi, totuși 
problema katangheză rămîne pînă în 
prezent în punctul mort. Se recurge 
la amestecul fățiș în treburile con
goleze din Katanga și astăzi situația 
este și mai rea decit în 1960“.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

pregătirea condițiilor 
autoconducerea

N. S. Hrușciov a arătat în conti
nuare că s-a schimba* și poziția in
ternațională a Uniunii Sovietice — 
„Statul nostru a ieșit din încercuirea 
capitalistă ; s-a format și s-a întărit 
măreața comunitate a țărilor socia
liste". Noua Constituție trebuie să 
fie o Constituție a statului socialist 
al întregului popor, o Constituție a 
comunismului în construcție.

Remarcînd că în prezent este încă 
devreme să se stabilească în amă
nunt cum trebuie să fie noua 
Constituție, N. S. Hrușciov a definit 
pe scurt numai principalele ei sar
cini. „Ele constau în oglindirea noii 
etape în dezvoltarea societății sovie
tice și a statului sovietic, în ridica
rea la un nivel și mai înalt a demo
crației socialiste, în crearea unor 
garanții și mai trainice pentru drep
turile și libertățile democratice ale 
oamenilor muncii, în garantarea res
pectării riguroase a legalității so
cialiste, în 
pentru trecerea la 
comunistă obștească".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a subliniat că în 
noua Constituție trebuie să fie în
truchipate principiile leniniste cu 
privire la viața social-politică, orga
nizarea și activitatea statului socia
list.

în actuala Constituție nu sînt de
finite principiile politicii externe a 
Uniunii Sovietice ; în ea se vorbește 
numai despre regulile de declarare a 
războiului și de încheiere a păcii.

în prezent, a arătat N. S. Hruș
ciov, există sistemul mondial socia
list, s-a creat un nou tip de relații 
între statele socialiste prietene, au 
fost formulate într-un chip nou pro
blemele relațiilor reciproce cu țări
le care s-au eliberat de sub jugul 
colonialismului. Problemele coexis
tenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite și ale luptei pentru 
pace au căpătat o însemnătate u- 
riașă. De aceea, în noua Constituție 
vor trebui probabil formulate prin
cipiile fundamentale ale relațiilor 
statului sovietic cu celelalte state.

Trecînd la elaborarea noii Consti
tuții, a declarat N. S. Hrușciov, tre
buie să ținem seama de însemnătatea 
ei uriașă, cu adevărat istorică.

Poporului sovietic îi revine mă
reața misiune de a păși primul spre 
victoria comunismului pe căi neex
plorate. Făurind noua Constituție, 
poporul sovietic acționează ca des
coperitorul noilor forme ale orîndui- 
rii de stat și sociale, corespunzătoare 
perioadei construirii desfășurate a 
comunismului.

N. S. Hrușciov a declarat că mă
rețele idealuri ale comunismului, 
proclamate în Programul P.C.U.S. : 
Pacea, Munca, Libertatea, Egalitatea, 
Frăția și Fericirea tuturor popoare
lor, trebuie să fie puse la baza noii 
Constituții a U.R.S.S.

*
După cuvîntarea. lui N. S. Hruș

ciov au luat cuvîntul deputății Din- 
muhamed Kunaev, Mihail Lavren
tiev, Olga Ivașcenko, Iulia Vecerova 
și Vasili Tolstikov, care au salutat cu 
căldură propunerea de a se elabora 
proiectul noii Constituții a U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a ales 
o comisie pentru elaborarea proiec
tului de Constituție. în fruntea co
misiei a fost ales N. S. Hrușciov.

Cu aceasta lucrările sesiunii So
vietului Suprem 'al U.R.S.S. au luat 
sfîrșit.

SCURTE
aprilie o rachetă de tip „Minute
man“ cu trei trepte a explodat în 
aer la cîteva secunde după lansa
rea ei de pe o rampă subterană de 
la Cape Canaveral. în aceeași zi a 
explodat în aer în cursul unei ex
periențe o altă rachetă de tip „Per
shing“. Frînturi ale rachetei s-au 
împrăștiat pe o mare distanță în ju
rul bazei Cape Canaveral. „Per
shing“ este considerată de specialiș
tii americani drept una din cele mai 
„sigure“ rachete ale armatei ameri
cane.

CIUDAD DE GUATEMALA. A- 
genția France Presse relatează des
pre noi tulburări care s-au produs 
în capitala guatemaleză în urma unei 
manifestații organizate pentru a cere 
demisia președintelui Ydigoras Fu
entes. Poliția a atacat cu focuri de 
armă și gaze lacrimogene pe mani- 
festanții care încercau să se apro
pie de palatul prezidențial. Se sem
nalează un mare număr de răniți.

ALGER. In cursul dimineții de 
marți, 24 aprilie, în orașul Alger au 
fost comise zece atentate în urma 
cărora au fost ucise 13 persoane, din 
care 12 algerieni și alte zece per
soane rănite.

PNOM PENH. Cambodgia a res
pins cererea guvernului Vietnamului 
de sud de a extrăda pe pilotul sud- 
vietnamez care a bombardat în fe
bruarie palatul lui Ngo Dinh Diem și 
s-a refugiat apoi în Cambodgia,

BERLIN. La 24 aprilie, la Tribu
nalul de primă instanță din Lüneburg 
(R. F. Germană) a început procesul 
înscenat unui grup de patriote vest- 
germane, care au fost activiste ale 
Organizației din Saxonia Inferioară a 
Uniunii Democrate a Femeilor din 
Germania. Comitetul pentru apărarea

60.000 de mineri 
spanioli în grevă
MADRID 25 (Agerpres). — La greva 

minerilor din Asturia, care în ultimele 
zile a continuat să se extindă asupra 
altor regiuni carbonifere din Spa-nia, 
s-au alăturat, potrivit agenției France 
Presse, toți muncitorii de la minele din 
bazinele Nalon, Caudal și Aller. în pre
zent se află în grevă 60.000 de mineri 
spanioli.

în ciuda faptului că minerii greviști 
respecfînd cu sfricfeje indicațiile or
ganizațiilor lor sindicale imprimă a- 
cesfei mișcări revendicative un caracter 
absolut pașnic, noi detașamente de po
liție și armată au continuat să sosească 
în 'localitățile cuprinse de grevă.

După cum subliniază agenjia France 
Presse, guvernul spaniol încearcă să 
justifice refuzul de a satisface reven
dicările economice ale minerilor și in
tenția de a închide unele mine consi
derate „nerentabile“ prin faptul că 
Spania nu poate face față concurenței 
altor țări vesf-europene. ome-

O imagine din timpul marșului împotriva înarmării nucleare pornit de la Aldermaston spre Londra.
-.............................. =&»«=-■ ' ----------- ----------------

Tratativele de dezarmare de la Geneva
■GENEVA 25 Corespondentul A- 

gerpres N. Puicea transmite :
După cum s-a mai anunțat, la 24 

aprilie, Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare și-a reluat lucrările. 
A continuat discutarea proiectului 
de tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Luînd primul cuvîntul, delegatul 
american A. Dean, s-a referit la 
unele principii ale „schemei prin
cipiilor fundamentale ale tratatului 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală în condițiile păcii în în
treaga lume“, prezentată de Statele 
Unite. El a vizat în primul .rînd

Considerente preliminare expuse 
de reprezentantul U.R.S.S. cu privire 

la documentul prezentat de delegația S.U.A.
V. A. Zorin a relevat cu satisfac

ție că delegația americană a consi
derat posibil, într-adevăr după o a- 
numită tergiversare, să prezinte un 
document care înfățișează mai mult 
sau mai puțin deplin poziția guver- 

• nulur S.U.A. în problemele dezar
mării. Totodată, el și-a exprimat re
gretul că delegația S.U.A. nu a pre
zentat un proiect de tratat sau un 
document care să expună într-un 

drepturilor omului (R. D. Germană) a 
chemat pe toți germanii cinstiți 
protesteze cu hotărîre împotriva 
scenării judiciare de la Lüneburg.

să 
în-

ULAN-BATOR. La Ulan-Bator și-a 
început lucrările cel de-al VUI-lea 
Congres al sindicatelor din R. P. Mon
golă. La congres asistă o delegație a 
F.S.M., delegații ale sindicatelor din 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, 
precum și delegații dintf-o serie de 
țări capitaliste. Din partea sindicate
lor din R. P. Romînă participă o de
legație condusă de tovarășul Ludo
vic Csupor, secretar al C.C.S.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță că marți s-a deschis sesiunea 
de primăvară a Adunării Naționale 
Franceze. Joi, Pompidou, noul pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, va 
prezenta Adunării Naționale progra
mul guvernului.

RANGOON. Referindu-se la hotă-
LQNDRA. Primul ministru bri- rîrea guvernului birman de a renunța 

tanic, Macmillan, a plecat miercuri 
în Statele Unite, unde la sfîrșitul 
acestei săptămîni va avea întreve
deri cu președintele S.U.A., Ken
nedy. Agenția France Presse rela
tează că discuțiile celor doi oameni 
de stat se vor referi la problema 
experiențelor nucleare, la proiectele 
de a transforma N.A.T.O. într-o pu
tere nucleară autonomă și la alte 
chestiuni legate de situația interna
țională actuală.

ROMA. La 25 aprilie poporul italian 
a sărbătorit cea de-a 17-a aniversare a 
eliberării (arii de sub fascism. In în
treaga Italie au avut loc mii de mitin
guri și demonstrafii consacrate acestei 
date memorabile. La mitingul antifascist 
de masă de la Roma a rostit o cuvîntare 
Bertirielli, ministrul muncii și prevederilor 
sociale. In prezidiul mitingului se aflau

Indignare

în at- 
a avut 
în re-

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Comisia S.U.A. pentru energia ato-' 
mică a anunțat oficial că la 25 apri
lie Statele Unite au început o nouă 
serie de experiențe nucleare 
mosferă. La ora 15,45, G.M.T. 
loc prima explozie nucleară 
giunea insulei' Christmas.

„u.u.n. ÿZ UU V öL VU,

Agenția Associated Press transmite 
că reprezentanți ai Agenției de In
formații a S.U.A. (U.S.I.A.), care au 
efectuat un sondaj în diferite re
giuni ale lumii, au declarat la 25 a- 
prilie că „în numeroase regiuni, 
printre care Orientul Mijlociu, Asia 
de sud și Africa opinia publică se 
opune reluării experiențelor”.

Ziarul vest-german „Süddeutsche 
Zeitung” scrie la 25 aprilie : 
„Președintele Kennedy ar fi fă
cut mai bine pentru tratativele de 

principiile referitoare la prima eta
pă a dezarmării și le-a comparat cu 
principiile corespunzătoare ale pro
iectului sovietic de tratat cu 'privi
re la dezarmarea generală și totală.

Delegatul Canadei, care a luat 
apoi cuvîntul, a spus că, în general, 
deși cu unele rezerve, delegația sa 
este de acord cu principiile formu
late în articolul 2 al proiectului so
vietic de tratat care este examinat 
în prezent. în acest articol este vor
ba de obligațiile ce decurg din 
control.

Apoi a urmat la cuvînt reprezen
tantul U.R.S.S., V, A. Zorin.

limbaj de tratat obligațiile statelor 
în ce privește dezarmarea generală 
și totală, ci doar o schiță de prin
cipii fundamentale.

Relevînd în continuare că docu
mentul cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală prezentat de către 
delegația Statelor Unite se bazează 
pe programul S.U.A. în problemele 
dezarmării, care a fost prezentat de 
președintele Kennedy là ultima se-

foști conducători ai mișcării de rezistenfă, 
printre care Ferruccio Parri, Riccardo Lom
bardi și Luigi Longo.

TEHERAN. Guvernul Iranului a 
anunțat că în urma ploilor toren
țiale care s-au abătut asupra Tehe
ranului și a unor provincii și-au 
pierdut viața 16 persoane. Pagubele 
pricinuite la Teheran se cifrează la 
aproape 10 milioane dolari.

BONN. Fostul general S.S. Wilhelm 
Koppe, care s-a aflat în detențiune 
preventivă timp de doi ani, a fost eli
berat pe cauțiune. Wilhelm Koppe, 
subliniază agenția France Presse, care 
a făcut parte din statul major al gu
vernatorului general, la Cracovia, 
Frank, este .răspunzător de asasinarea 
mai multor sute de mii de oameni 
din lagărele de concentrare Kulmhof 
și Soldau.

la serviciile „Fondului Ford” și ale 
„Fondului țărilor asiatice" (organiza
ții particulare americane), ziarul 
„Pas" scrie că „scopul acestor orga
nizații este de a înfrumuseța impe
rialismul, de a ascunde plăgile aces
tuia". Interzicerea activității lor, su
bliniază ziarul, „corespunde interese
lor poporului birman".

WASHINGTON. Ministerul Muncii 
al S.U.A. a anunțat că în cursul lu
nii martie costul 
Unite a atins un 
Luînd cifra 100 ca 
1957—59, indicele 
la 105, cu 1,1 la sută mai mult decît 
nivelul lunii martie 1961. Cele mai 
mari creșteri de prețuri s-au înregis
trat la confecții, fructe și legume, me
dicamente, mașini și aparate de uz 
casnic.

vieții în Statele 
nou nivel record, 
medie pentru anii 
prețurilor a ajuns

în întreaga lume 
Demonstrație la Tokio

TOKIO 25 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă anunță că 
la 25 aprilie studenții din Tokio au 
organizat o demonstrație de protest 
împotriva planului S.U.A. de a efec
tua experiențe nucleare în zona Pa-

h

la Geneva dacă nu ar fi ordonat re
luarea experiențelor“. Un grup de 
americani care se găsesc în Anglia 
a hotărît să organizeze în cursul 
nopții de miercuri spre joi pichete 
în fața clădirii ambasadei S.U.A. la 
Londra.

Comitetul național american pen
tru o politică nucleară sănătoasă a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că „Statele Unite și-au asu
mat o grea răspundere în 
nirii”.

siune a Adunării Generale a O.N.U., 
la 25 septembrie 1961, V. A. Zorin 
a amintit despre principalele lipsuri 
ale acestui program asupra cărora a 
atras deja atenția guvernul sovie
tic. în primul rînd, a subliniat el, 
acest program nu prevedea încheie
rea unui tratat unic cu privire la 
dezarmarea generală și totală cu o- 
bligații clare și precise din partea 
statelor în ceea ce privește înfăp
tuirea dezarmării generale și totale.

în al doilea rînd, acest program 
nu a corespuns unuia din principiile 
fundamentale, stabilite de comun a- 
cord, și anume principiului că toa
te măsurile în domeniul dezarmării 
generale și totale ' trebuie să fie e- 
chilibrate în așa fel încît în nici o 
etapă a înfăptuirii dezarmării gene
rale și totale nici un stat sau grup 
de state să nu poată obține avan
taje militare și tuturor să le fie a- 
sigurată securitatea în egală mă
sură.

V. A. Zorin a spus, printre al
tele că dacă ar fi. să se accepte 
planul american de dezarmare, pri
mejdia izbucnirii războiului nu
clear ar plana asupra popoarelor 
la infinit, deoarece propunerea 
S.U.A ca mijloacele pentru transpor
tul armei nucleare să fie reduse în 
prima etapă cu 30 la sută, nu va 
înlătura nicidecum pericolul conflic
tului nuclear.

Statele Unite nu prevăd,nici măcar 
termenele concrete și precise atît 
pentru înfăptuirea etapei a treia a 
dezarmării, cît și pentru întregul 
program al dezarmării. Chiar și în 
privința primelor două etape, pen
tru care S.U.A. s-ar părea că prevăd 
termene precise, există rezerve, care 
permit prelungirea și amînarea în
făptuirii lor.

Toate acestea, a declarat reprezen
tantul U.R.S.S., dau naștere la în
doieli că propunerile 
planul american 
duce în realitate 
nerală și totală.

americane, 
de dezarmare pot 
la dezarmarea ge-

Reprezentantul Indiei a propus ca 
cei doi copreședinți ai comitetului să 
prezinte, de comun acord; cel puțin 
în linii mari, textul capitolului legat 
de problemele controlului, din pro
iectul de tratat cu privire la dezar
marea generală și totală, iar comite
tul să înceapă discutarea probleme
lor următoare. Totodată, el a subli
niat importanța progresului rapid în 
lucrările comitetului.

Delegatul Italiei a dat asigurări 
că țările occidentale sînt, de aseme
nea, interesate în progresul rapid al 
lucrărilor și sînt gata „să nu-și pre
cupețească” eforturile. De fapt, însă, 
discursul său s-a redus în întregime 
la încercarea de a împiedica discu
tarea concretă a proiectului soviétic 
de tratat.
I 

Instalații pentru fotografierea 
sateliților artificiali ai Pămintului
RIGA. Observatorul Universității 

de stat a R.S.S. Letone a obținut în 
jumătate de an cu ajutorul unor a- 
parate fotografice automate peste 
40 de imagini ale sateliților artifi
ciali ai Pămîntului, fotogrăfiați în 
diferite perioade deasupra orașului 
Riga. Instalația, realizată de tinerii

cificului. Demonstranții au încon
jurat clădirea ambasadei americane 
și, în ciuda măsurilor luate de cei 
500 de polițiști, au scandat lôzincU 
prin care cereau renunțarea la pla- ' 
nul de efectuare a experiențelor nu
cleare.

în timpul demonstrației, ministrul 
de Externe al Japoniei, Zentaro 
Kosaka, l-a convocat pe însărcinatul 
cu afaceri a. i. al S.U.A. căruia, îiî 
numele guvernului, i-a înmînat o 
notă de protest în care se arată că 
„guvernul japonez nu poate fi de a- 
cord cu planul S.U.A. de a-și relua 
experiențele nucleare”.

Declarațiile lui Nehru 
și ale lui U Thant

DELHI. După cum transmite agen
ția Associated Press, primul minis
tru indian, Nehru, a lansat marți, îrv ț 
parlamentul indian, un apel puteri
lor nucleare să nu reia experiențe- A 
le, cel puțin pînă după încheierea 
tratativelor de la Geneva. El a sub
liniat că nu a prezentat o cerere 
iormală în acest sens Statelor Uni
te, însă a adăugat : „Declarațiile 
mele de aici sînt destul de oficiale . 
și vor putea fi auzite de președinte
le Kennedy și de Departamentul de 
Stat".

Luînd cuvîntul la un dineu, la 
Asociația corespondenților de presă ■, 
acreditați la O.N.U., U Thant, se
cretarul general provizoriu aL 
O.N.U., a cerut marți ca experien
țele nucleare în atmosferă să nu fie 
reluate. După cum relatează agen
ția France Presse, U Thant a amin
tit că Adunarea Generală a adoptat 
în cursul ultimei ei sesiuni, cu o 
foarte largă majoritate, două rezo
luții subliniind necesitatea de a se 
realiza un acord cu privire la înce
tarea' experiențelor nucleare și ce- 
rînd tuturor statelor să se abțină 
de la asemenea experiențe pînă la 
realizarea unui asemenea acord.

Protestul femeilor 
britanice

a

După marile 'demonstrații împotriva 
reluării experiențelor nucleare, care 
au avut loc aci la sfîrșitul săptămînii 
trecute, o delegație de femei s-a în
dreptat azi spre ambasada S.U.A. din 
Londra pentru a protesta împotriva 
ordinului președintelui Kennedy de a 
se relua experiențele nucleare.

In scrisoarea pe care delegafia
adresat-o președintelui Kennedy se 
spune între altele :

„Sîntem adine îngrijorate aflînd că 
ați dat ordinul de a se relua experi
ențele cu armele nucleare. Aceasta 
nu poate decît să intensifice -.ursa 
înarmărilor, să înrăutățească relațiile 
internationale și să îngreuneze solu
ționarea altor probleme".

In timp ce această delegație a re
mis protestul de mai sus la ambasada 
S.U.A., o altă delegație, din partea 
organizației „Femeile împotriva răz
boiului", a plecat pe calea aerului 
din Londra la Washington pentru a 

fie primită de Kennedy, 
prezinte personal pro- 
(Corespondență telefonică

i

încerca să 
căruia să-i 
festul lor. , 
de la ziarul „Daily Worker").

Președintele Argentinei 
a anulat rezultatele 

alegerilor
I BUENOS AIRES 25 (Agerpres).— 
Curînd după ce guvernul argenti- 
nean a adoptat hotărîrea de a or
ganiza alegeri prezidențiale în ter
men de 90 de zile, în după-amiaza 
zilei de 24 aprilie, președintele 
Guido, după cum anunță agenția' 
U.P.I., „cedînd presiunilor militari
lor, a semnat un decret prin care 
anulează toate rezultatele alegerilor 
desfășurate după 17 decembrie, in
clusiv cele din 18 martie, și care 
pune capăt conducerii autonome a 
provinciilor în Argentina”.

Toate provinciile care mai aveau 
încă un guvern provincial ales au 
fost puse sub controlul direct al 
guvernului federal, adaugă agenția 
France Presse.

Confederația Generală a Muncii a 
publicat o declarație în care de
cretul președintelui este calificat 
drept „un atac împotriva unității 
națiunii și a posibilităților de pro
gres economic și politic". Declarația 
cheamă pe oamenii muncii din Ar
gentina „să fie oricînd gata pentru 
declararea unei greve generale”.

în ce privește alegerile preziden
țiale, constituția obligă- pe preșe-A 
dintele Guido să fixeze data înainte 
de 29 aprilie și să convoace corpul 
electoral cel mai tîrziu la sfîrșitul 
lunii iulie. Cu toate acestea, la 
Buenos Aires, relatează France 
Presse, nimeni nu crede că alege
rile vor avea loc la această dată, 
deoarece comandanții militari se 
opun.

----- o« o--------
In U. R. S. S.

oameni de știință Maris Abele și Ka
zimir Lapușka, înregistrează ima
gini abia perceptibile, inclusiv de a 
zecea mărime stelară. Aparatul „ur
mărește" automat satelitul de la a- 
pariția pînă la dispariția lui la ori
zont.


