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Ședința Consiliului de Stat 
al R. P. Romine

La intrarea în șut. (Instantaneu de la mina Lupeni).

In rîndurile muncitorimii noastre 
industriale s-au afirmat, începînd cu 
mulți ani în urmă, numeroși oameni 
pricepuți, buni stăpîni ai meseriei— 
adevărate „mîini de aur" — care au 
transmis tinerelor generații pasiunea 
pentru tehnică, pentru cunoașterea 
temeinică a profesiunii alese, dorin
ța de a-și perfecționa continuu cu
noștințele, sporind astfel mereu con
tingentele de cadre calificate ale 
țării, ;

Dezvoltarea continuă a industriei 
în anii construcției socialiste, sarci
nile calitativ noi, corespunzătoare 
producției moderne, au pus în fața 
muncitorilor noștri calificați cerințe 
sporite, au ridicat meseriile la un 
nivel superior și le-au lărgit conside
rabil în cuprins. In locul metode
lor 
alte 
Așa stînd lucrurile, . 
cărui muncitor azi, fie 
mecanic sau forjor, constructor sau 
țesătoare este aceea de a învăța, 
de a cunoaște în amănunt elemen
tele noi ale meseriei sale pentru 
a stăpîni tehnica nouă — condiție 
esențială în creșterea productivită
ții muncii.

Numeroasele forme de ridicare a 
calificării, folosite în întreprinderi în 
fiecare an, au tocmai rostul de a fa
miliariza pe muncitori cu problemele 
noi, cu metodele tehnologice avan
sate, ca ei să le folosească în pro
ducție cu maximum de eficiență. în
trebarea care se pune este aceasta : 
ce se mai poate face pentru a per
fecționa activitatea cursurilor de ri
dicare a calificării pentru ca ele să 
cucerească și mai multă atenție și 
interes ?

Intr-o corespondență trimisă nu 
de mult ziarului nostru, tehnicianul 
Alexandru Roșea, reglorul Marin A- 
lexandru și strungarul Constantin 
Chipereă, de la Uzinele de tractoare 
din Brașov, descriau pe larg cum 
s-au organizat la ei cursurile de ri
dicare a calificării : în secții s-au 
format colective de lectori care au 
ținut seama de cerințele concrete 
ale producției și de părerile celor 
înscriși la cursuri ; colectivele de 
lectori au stabilit apoi tematicile co
respunzătoare. Și — lucru foarte im
portant — spre deosebire de anii 
trecuți, cînd la aceste cursuri erau 
înscriși numai muncitori cu o califi
care mai slabă, acum s-au înființat 
și cursuri pentru muncitori bine pre
gătiți. Oameni care ceruseră cu pu
țină vreme mai înainte, să fie schim
bați de la mașinile moderne la care 
fuseseră repartizați, spunînd că nu 
fac față — acum, după ce au tre
cut prin cursurile de ridicare a ca
lificării, muncesc degajat și cu ran
dament sporit. Cît privește pe cei
lalți muncitori, bine pregătiți, care 
au urmat cursuri organizate la ni
velul lor, mulți au ajuns să înde
plinească operații complexe, deve
nind fruntași în secția sau atelierul 
în care lucrează.

Iată acum și reversul medaliei. 
La întreprinderea metalurgică din 
Roman cursul pentru ridicarea cali
ficării strungarilor cuprinde laolal
tă trei categorii de muncitori : ab
solvenți ai școlilor profesionale, cei 
care s-au calificat în uzină și 
fruntași în producție. Celor care s-au 
calificat în uzină — da, are o mare 
însemnătate să li se predea desen 
tehnic și tehnologia meseriei. însă 
absolvenților școlilor profesionale, 
care timp de cîțiva ani n-au făcut 
decît aceasta, ce rost mai are? Sau, 
nu-i de-a dreptul lipsit de sens să 
vorbești fruntașilor în producție, oa
meni cu ani îndelungați de practi
că, despre „Cunoașterea strungari
lor și clasificarea lor“, 
cate prelucrate 
tirea lucrului la 
menea lecții î 
baza lecțiilor, 
demonstrațiilor

așa-zise clasice 
tehnologii, mai

au apărut 
productive, 

datoria Re
el strungar,

o constituie tehnica nouă prezen
tă deja în întreprinderi prin 
mașini și utilaje noi, prin metode 
tehnologice de mare productivitate, 
prin experiența cadrelor cu pregă
tire superioară, nivelul de calificare 
al oamenilor. Este de asemenea fi
resc ca la un curs de ridicare 
a calificării strungarilor să se vor
bească despre metodele noi de aș- 
chiere a metalelor, despre com- 

■ plexitatea S'.D.V;-urilor folosite la 
strung sau despre tehnologiile noi 
de prelucrare.

Lectorii care predau la cursurile 
de ridicare a calificării de la tur
nătoria acestei întreprinderi au în
țeles just cerințele acestei forme 
organizate de învățămînt profe
sional. Punînd, în primul rînd, accent 
pe metodele avansate care se apli
că în turnătorie, ei au introdus în 
programă și lecții despre turnarea 
în forme întărite cu bioxid de car
bon, turnarea centrifugală, sub pre
siune etc. — metode tehnologice 
care, de fapt, formează azi conținu
tul profesiei respective.

Practica arată că diferitele 
cursuri de ridicare a calificării 
dau rezultate bune atunci cînd sînt 
organizate diferențiat Și au la bază 
metodele noi folosite de fruntași în 
producție, tot ce apare nou în me
seria respectivă. Aceasta nu este 
însă singura cale de creștere a 
nivelului profesional. Schimbul de 
experiență, viu și direct, organizat 
pe locul de producție între oamenii 
aceleiași profesiuni, unde se face o 
scurtă expunere urmată de demons
trații practice, este o formă tot atît 
de eficientă. Nu trece o lună 
fără ca activiștii sindicali de la U- 
zinele de strunguri din Arad să nu 
organizeze în fiecare secție cîte un 
schimb de experiență între echipe 
sau brigăzi. In felul acesta o .ini
țiativă în producție, o metodă nouă 
de muncă apărută într-un colectiv 
este transmisă prompt și direct ce
lorlalte colective din secție și din 
uzină. Organizarea unor astfel de 
schimburi este cu atît mai necesară 
în

La 5 aprilie a avut loc la Palatul Re
publicii ședința Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

Au luat parte tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului 
de Stat, Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretar al Consiliului de Stat, 
Anton Breitenhofer, Ion Creangă, Con
stantin Daicoviciu, Martin Isac, Atha- 
nase Joja, Roman Moldovan, Mihail Ra- 
lea, Ludovic Takacs, Iacob Teclu și 
Vasile .Vîlcu, membri ai Consiliului do 
Stat.

La ședința Consiliului au asistat to
varășii : Augustin Alexa, procurorul ge
neral al R.P. Romîne, și Alexandru Voi- 
tinovici, președintele Tribunalului Su
prem.

Consiliul a fost informat asupra mo
dului de aplicare a decretului privind 
amnistierea și grațierea unor pedepse, 
emis Ia 3 ianuarie 1963, de care a be
neficiat un mare număr de persoane.

Au fost aprobate un număr de de
crete privind construirea de noi obiec
tive industriale, economice și social- 
culturale. Unele din aceste decrete se 
referă la construirea a 4 centrale hidro
electrice, 2 centrale termice, 231 blocuri 
cu circa 10 000 apartamente, 25 școli 
cu 332 săli de clasă, extinderea ali
mentării cu apă potabilă a orașelor Pia
tra Neamț, Suceava, Năsăud și Sîngiorz- 
Băi, construirea a 294 km drumuri 
forestiere, modernizarea unor drumuri 
naționale ca, Miercurea Ciuc — Odor
hei — Sovata — Bălăușeri, Tîrnăveni — 
Iernut, Sibiu — Mediaș — Sighișoara, 
Băicoi — Moreni — Răzvad, Curtea de 
Argeș — Căpățîneni, Bacău — Moinești, 
Cluj — Zalău, Brașov — Sighișoara, 
construirea în București a fabricilor de 
articole sanitare de porțelan, de ar
mături neferoase și echipament metalic, 
de produse din beton celular, de pla
caj de mozaic, de stofă de mobile etc., 
iar în regiuni a Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Tg. Mureș, Com
binatului de îngrășăminte chimice din

Turnu Măgurele, întreprinderii de pre
fabricate din panouri mari de "beton ar
mat din Cluj, Fabricii de pîine din Cîm- 
pulung Moldovenesc, Complexului pen
tru industrializarea lemnului din Turnu 
Severin, Fabricii de confecții din Galați 
etc., precum și spitale, policlinici, băi 
comunale, cinematografe, complexe co
merciale, linii ferate, poduri de beton, 
funiculare, lacuri de acumulare, linii e- 
lectrice de înaltă tensiune etc.

S-au adoptat decrete privind organiza
rea unor sectoare ale administrației de 
stat.

Consiliul a ascultat apoi raportul 
procurorului general și darea de sea
mă a președintelui Tribunalului Su
prem asupra activității pe anul 1962.

Din cele expuse a rezultat o continuă 
întărire a legalității socialiste, în toate 
domeniile activității de stat, consta- 
tîndu-se și o scădere continuă a feno
menului infracțional.

Scăderea numărului infracțiunilor 
și a altor încălcări ale legii se datorește 
în primul rînd transformărilor profunde 
care au avut ioc în viața politică, eco
nomică și social-culturală a țării noa
stre, ridicării nivelului de trai. al ma
selor, creșterii conștiinței socialiste și 
întăririi unității politico-morale a în
tregului popor muncitor.

Pe baza datelor prezentate, Consi
liul de Stat a examinat și alte aspecte 
ale problemelor în discuție, printre care 
activitatea de urmărire penală, respec
tarea termenelor prevăzute de lege 
pentru ancheta penală, modul în care 
se administrează și se apreciază pro
bele, rolul apărării în fața instanțe
lor etc.

Apreciind ca pozitivă activitatea Pro
curaturii Generale și a Tribunalului Su
prem și luînd în considerare propune
rile făcute, Consiliul de Stat a dispus 
ca acestea să fie studiate în vederea 
luării unor măsuri corespunzătoare de 
ordin organizatoric și legislativ.

Consiliul a rezolvat apoi alte pro
bleme de stat.

In parchetul Luncșoaia din raza ocolului silvic Al- 
maș a fost pus în funcțiune un funicular în curbă — 
conceput de inginerul Cristofoir Ovanisian, de la între
prinderea forestieră Sebiș-Moneasa. Noul funicular, 
primul de acest fel din țccră, eßte folosit cu o înaltă 
productivitate, chiar în cele mai accidentate terenuri, 
unde nu se putea lucra cu funiculare obișnuite. Tot
odată, funicularul asigură anual a economie de peste 
50 000 lei prin eliminarea altor utilaje.

Datorită înzestrării cu noi funiculare, fierăstraie me
canice, tractoare, încărcătoare și alte utilaje, gradul 
de mecanizare în exploatările forestiere din regiunea 
Crișana a crescut fată de anul trecut cu aproape 20 
la sută, ceea ce a dus la creșterea continuă a pro
ducției și productlvității muncii. In primul trimestru al 
acestui an, muncitorii forestieri din regiune au livrat 
în plus, față de aceeași perioadă a anului trecut, 
aproape.6 500 metri cubi bușteni de stejar și fag, peste 
3 000 metri cubi material de construcții etc.

(Agerpres)

Emisiunea radiofonică 
„Clubul nostru'“

Radiodifuziunea a inițiat o emisiune 
lunară intitulată „Clubul nostru“. Pri
ma emisiune a cuprins printre altele : 
un schimb de experiență între directo
rii cluburilor sindicatului din transpor
turi și telecomunicații și întreprinderii 
de construcții din Galați, o întîlnire cu 
mecanizatori de la recoltarea stufului 
din Delta Dunării, din activitatea bi
bliotecii țesătoriei „Tudor Vladimires- 
cu“ din Capitală, un schimb de expe
riență privind unele aspecte ale orga
nizării producției la Fabrica de mase 
plastice „București“ și la Uzina de 
pompe și mașini agricole din Capitală. 
Emisiunea a mai cuprins un buchet de 
melodii dedicat fruntașilor în întrece
rea socialistă și selecțiuni din progra
mul brigăzii de agitație a Uzinelor de 
utilaj petrolier „1 Mai“ Ploiești.

Expoziții 
volante

CRISTURU SE
CUIESC (coresp. 
„Scînteii"). Colecti
vul muzeului raio
nal Cristuru Se
cuiesc a trimis de 
curînd în satele Fi- 
liaș, Avrămești, A- 
tid, Elișeni etc., ex
poziția volantă „O- 
riginea și evoluția 
omului“ și expoziția 
comemorativă K. E. 
Țiolkovski.

Sînt în curs de 
elaborare și alte ex
poziții printre care: 
„Monumentele isto
rice ale patriei noa
stre" și „Aspecte 
din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghia
ră".

c.
secțiile mici ale întreprinderilor 

tratamente termice, sudură, 
I. F. — unde, din pricina numă-

ȘT. ZIDĂRIȚĂ

(Continuare în pag. IlI-a)

Uzinele 
din 
de 

sînt 
cele

La 
metalurgice 
Sinaia 920 
muncitori 
cuprinși în
29 de cursuri de 
ridicare a califi
cării. Iată, în fo
tografie, un grup 
de muncitori din 
sectorul C, linia 
8, cărora li se 
explică cum să 
execute una 
operațiile 
complicate 
procesului
producție (De la 
stînga la dreap
ta): Petre Păun, 
Dumitru Penea, 
Ion Popa, mai
stru, Traian Do- 
garu, Ion Mîn- 
dăianu, șef de e- 
chipă, și Con
stantin Bugan.

din 
mai 
ale 
de

Fruntași la semănatul culturilor 
din prima epocă

'Gosjjodăriile agricole colective 
din raioanele Salonta și Criș — ra
ioane mari producătoare de cereale 
din regiunea Crișana — însămîn
țează în aceste zile ultimele supra
fețe destinate culturilor din prima 
epocă. Multe gospodării colective, 
printre care ceie din Sîntana, 
Olari, Caporal Alexa, Socodor, au 
terminat aceste lucrări.

participarea sutelor 
de tineri

ODORHEI (.coresp. „Scînteii“). — 
Sub îndrumarea organizației U.T.M. 
în aceste zile tinerii din raionul 
Odorhei desfășoară o muncă susți
nută în vederea ameliorării pășuni
lor. La Sîncraiu, Feliceni, Mărtiniș 
și în alte sate participă zilnic sute 
de tineri colectiviști la îngrijirea pă
șunilor, executînd lucrări de defri
șare a arboretelor dăunătoare, cu
rățirea buruienilor, strînsul pietre
lor etc.

în cursul primăverii tinerii din 
raion — pe baza angajamentelor 
luate — vor executa lucrări pentru 
îmbunătățirea pășunilor pe o su
prafață de 9 000 hectare.

Secție modernă 
de preparație

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
La fabrica de postav din Azuga a 
intrat recent în producție o nouă 
secție de preparație a țesătoriei. 
Secția este înzestrată cu mașini mo
derne de urzit, de bobinat și de ca- 
netat. Prin intrarea în funcțiune a 
noii secții și prin reînzestrarea teh
nică a celorlalte sectoare de fabri
cație, capacitatea de producție a 
fabricii a crescut, în ultimii 3 ani, 
cu 50,5 la sută.

Unitățile agricole socialiste din 
regiunea Crișana au însămînțât 
pînă acum mai mult de 30 000 ha 
cu orz, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, mazăre, borceag și alte cul
turi din epoca I și au pregătit pe
ste 75 000 ha pe care le vor însă- 
mînța cu porumb. Ele acordă o 
mare atenție și îngrijirii culturilor 
de păioase. în raioanele Marghita, 
Șimleu, Ineu s-au făcut diferite lu
crări de îngrijire pe aproape 40 la 
sută din suprafețele cultivate cu 
grîu și secară. (Agerpres)

„Semifabri- 
pe strung“. „Pregă- 
strung* și alte ase- 
Se știe doar că 
a . expunerilor, a 

practice trebuie să

(Foto :
Gh. Vlntiiă)

Pentru continua îmbunătă
țire a activității de deservire 
a populației, U.C.E.C.O.M. or
ganizează periodic o serie de 
concursuri de creare a unor 
noi modele de îmbrăcăminte, 
de încălțăminte, articole de 
artizanat etc.

Cooperativele din întreaga 
tară au creat pentru con
cursul din sectorul încălță
mintei 400 modele de pan
tofi.

Premierea celor mai reușite 
modele se va face la 19 apri

lie în cadrul unei consfăluiri 
la care vor lua parte tehni
cieni din toate regiunile tării, 
în cadrul acestei consfătuiri 
se vor face discuții pe mar
ginea modelelor prezentate la 
concurs.

în cursul lunii mai toate 
modelele vor fi prezentate și 
în celelalte regiuni din tară 
în cadrul umor schimburi de 
experiență pentru orientarea 
cooperativelor din aceasta 
ramură în noua linie a modei 
la încălțăminte.

DE PESTE HOTARE
SAPTAMINA PĂCII IN GHANA. La 7 aprilie, în 

Ghana a început „Săptămînă păcii“ care se desfă
șoară în scopul intensificării luptei poporului ghanez 
pentru pace, împotriva cursei înarmărilor, pentru in
terzicerea experiențelor nucleare. Președintele republi
cii, Kwame Nkrumah, a adresat un mesaj către popor.

MITINGUL DE LA LUSAKA. In cadrul unui miting 
care a avut loc la Lusaka și la care au participai 
mii de africani a luat cuvîntul Kenneth Kaunda,. lide
rul Partidului unit al independenței naționale din 
Rhodesia de nord. El a cerut trecerea grabnică a tru
pelor nord-rhodesiene, subordonate în prezent guver
nului federal al lui Welensky, sub controlul guvernu
lui african al Rhodesiei de nord.

BRAZILIA RESPINGE PRETENȚIILE FONDULUI MO
NETAR INTERNAȚIONAL. Ziarul „Journal do Brasil“ a 
publicat o declarație a lui Almino Afonso, ministrul 
muncii al Braziliei, în legătură cu respingerea de 
către guvernul brazilian a amestecului cercurilor fi
nanciare internaționale în treburile acestei țări. 
„Journal do Brasil" subliniază că declarația lui Almino 
Afonso a fost determinată de cererea Fondului Mone
tar Internațional ca Ministerul brazilian al muncii să 
procedeze la înghețarea salariilor muncitorilor și 
funcționarilor.

ÎNTILNIRE DE GAULLE — RUSK. La 8 aprilie, Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A., s-a întîlnit la Pala
tul Elysée cu președintele Franței, de Gaulle. In 
cursul convorbirii sale cu de Gaulle, arată agenția 
U.P.I., Dean Rusk a încercat să diminueze gravele 
divergențe dintre Washington și Paris, care amenință 
să zdruncine unitatea alianței occidentale.

A

Cargouri în construcție la Șantierul naval Galați

DE LUNI PINĂ DUMINICĂ
Zile reci, ploioa

se, mohorîte. în 
martie parcă ne 

aflam în cel mai 
autentic noiem
brie. Rareori s-a
întîmplat ca primăvara să se fi lăsat atit de 
așteptată. Și, evident, cei mai nerăbdători s-o 
vadă „instalată" sînt cei care lucrează pe 
ogoare.

Cu toate acestea, colectiviștii n-o așteaptă 
cu mîinile în sin, ci îi merg în întîmpinare. 
Mai întîi atenția tuturor s-a îndreptat către 
ultimele pregăttri pentru ca atunci cînd pă
mântul este zvintat, cit de cit, să se execute în 
ritm intens însămînțările. Apoi.,. Dar mai bine 
să vă înfățișăm jurnalul de activitate al G.Ä.C. 
„8 Martie", comuna Slobozia Conache, raionul 
Galați, din ultima săptămînă a lunii martie.

— 358 de colectiviști au ieșit pe 
coasta satului să continue amena
jarea de terase și desfundatul te
renului pentru vie. Pe lingă cele 
44 de ha plantate cu viță nobilă 

«ga « in masiv pînă acum, în acest an
se vor ma-i planta 34 de hectare 

> din care 20 în terase. Folosindu-se 
șaizeci și opt de atelaje și trei re

morci, s-au transportat în cîmp 135 tone de 
gunoi. Vreo douăzeci și șase de colectiviști au 
fasonat 128 de spațieri și au ascuțit 4 500 de 
araci.

în aceeași zi, brigadierul constructor Pe- 
trache M. Oprea s-a ocupat de transportul 
materialelor de construcții. Anul acesta cons
tructorii vor avea de lucru pînă peste cap. In 
afara celor paisprezece grajduri existente, vor 
mai ridica încă unul pentru o sută de animale, 
o magazie de cereale, o bală pentru cinci mii 
de păsări, patru pătule. Totodată, pentru in
ginerul agronom și cel zootehnist se va clădi 
o casă cu două apartamente.

Legumicultorii însămânțează ardei în răsad
nițe. Și la zootehnie se desfășoară o vie acti
vitate. Bineînțeles că primii care dau semna-

La gospodăria colectivă 
din Slobozia Conache

Iul de începere a programului sînt mulgătorii. 
Din cele 1057 de bovine, 374 sînt vaci și ju- 
ninci. La sfîrșitul anului numărul vacilor va 
fi de 507. Anul trecut s-a obținut o producție 
medie de lapte pe cap de vacă de 2150 de 
litri. Și cum îngrijitorii nu sînt mulțumiți cu 
aceste realizări, ei acordă „pensionarelor" cea 
mai mare grijă și atenție.

Tînărul inginer zootehnist Vasile Marines
cu se apucă încă de dimineață să completeze 
registrele de evidență. De la începutul anului 
el a introdus planificarea producției de lapte 
pe fiecare vacă, lot, grajd și brigadă. Contro
lul cantitativ îl face de două ori pe lună, iar 
cele constatate le trece în registrele de evi
dență a producției șt pe grafice. De aceea ope
rația pe care o face astăzi nu-i o simplă for
malitate birocratică. îngrijitorul Vasile Marin 
are toate motivele să se bucure. I s-au cîntă- 
rit cei patruzeci de viței masculi pe care i-a 
crescut în vederea livrării. Și cîntarul arată 
următorul spor mediu zilnic de creștere în 
greutate : 560 de grame de fiecare vițel.

Spre seară îngrijitorii de animale s-au adu
nat să discute și să ia unele măsuri. Cu o zi 
înainte avusese loc la Slobozia Conache, din 
inițiativa comitetului regional de partid, un 
schimb de experiență cu secretarii organiza
țiilor de bază și vicepreședinții care răspund 
de zootehnie din unele gospodării colective, 
în fața celor aproximativ 60 de oaspeți, pre
ședintele Oprea Petrache a vorbit despre expe
riența lor în planificarea producției, organiza
rea muncii, repartizarea și folosirea rațională 
a veniturilor. Costică Stroe, secretarul organi
zației de bază, a făcut o expunere despre felul 
cum organizația de partid influențează și con
trolează îndeplinirea sarcinilor. La rîndul său, 
inginerul Marinescu le-a înfățișat participau- 
ților cîte ceva din experiența colectiviștilor din 
Slobozia Conache în creșterea animalelor. 
După aceasta s-a vizitat sectorul zootehnic. 
Musafirii au văzut lucruri bune, dar.au obser
vat și altele care nu prea le-au plăcut și despre 
care și-au spus părerea pe loc, fără nici o șovă-

ială : mai bună 
orînduială atit în 
grajduri cit și 
pe lingă grajduri 
n-ar strica; de ce 
in timpul mul

sului nu poartă toți îngrijitorii halate albe? 
ele. Chiar de a doua zi, îngrijitorii de animale 
s-au apucat să înlăture lipsurile semnalate...

— Transport de gunoi, terasări ; 
se fasonează spaliere, se ascut a- 
raci. Un grup de colectiviști au 
ieșit să defrișeze o suprafață de 
șase hectare cu pilcuri de sal- 
cîmi și cioate pentru ca și acest 
teren să poată fi însămânțat. Al
ții confecționează grape de mă
răcini (pînă acum 120) care se 

vor lega după semănători. Aceste grape, deși 
foarte simple, sînt de mare folos la mărun- 
țirea terenului, acoperirea semințelor căzute 
la suprafață.

Președintele Oprea, inginerul agronom Va
sile Stana și brigadierii de cimp au controlat 
starea de vegetație a culturilor de toamnă. 
Grîul a rămas cu densitatea normală și se 
dezvoltă bine. Orzul s-a dovedit mai plăpînd 
în fața frigului. Se fac pregătiri pentru însă- 
mînțarea cu orzoaică a suprafețelor unde 
orzul a pierit.

Se continuă selecționarea seminței din soi 
local pentru însămințarea porumbului pentru 
masă verde. Pentru porumbul boabe se va fo
losi numai sămință dublu hibridă.

Seara, directorul căminului cultural, Valen
tin Paraschiv, a vorbit in fața a peste patru 
sute de colectiviști despre „trăsăturile morale 
ale omului nou", 
film artistic.

după care s-a vizionat un

— De 
dența 
construcții 
țigle și 4 000 kg de ciment. Peste 
două sute de colectiviști au con
tinuat desfundatul la o adincime 
tie 0.60 m a unei suprafețe ce va 
fi plantată cu vie. Și de data a- 
ceasta. printre cei mat bum 

mânuitori at hîrlețulut s-au dovedit a fi Ion 
M. Drăgan, Duna Bucur, Marin N. Mirică...

Legumicultorii au mat amenajat 54 mp de 
paturi calde pentru reptcat răsadurile și au 
montat tocurile și ramele pe alți 54 mp.

Nicolae Patriciii, tehnician agronom, și 
Gheorghe Grigoraș, brigadier viticol, au făcut 
un control de... sănătate viei nobile. Viticul
torii sînt îndrumați de către et să aplice re
comandările Institutului central de cercetări 
agricole cu privire la lucrările de primăvară 
în vii șt livezt de pomi.

La sectorul zootehnic s-a pus la punct evi
dența turmei de ot care numără aproape o 
inie nouă sute de capete. S-a reparat și s-a 
văruit puiernița incit să fie gata să primească 
pe cele cîteva mii de pui ce vor ieși, în primă 
promoție, din incubatorul gospodăriei. Anul

GH. VLAD

la depozitul - din Indepen- 
s-au transportat pentru 

:ootehnice 4 500 de

(Continuare în pag. Il-a)
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Lucrări apărute in Lditura tehnica
M. HANGAN : Construcții

de beton armat

Reactoare în Industria

chimică

Amplificatoare magnetice
pentru automatizarea

Industriei

De luni pînă duminică
(Urmare din pag. La)

Regiunea Mureș-Aufonomă Maghiară e scurt
»

și Gheorghe Cristea și-au cumpărat, 
de la magazinul din comună, mo
bilă.

T, H. ȘȚEFANOVJCI î

bă- 
pe 

scris. în pre- 
uzine ș; instituții

♦ 
l’B

'Auțprul cărții, tradusă din Hm- 
ba rusă, analizează șupcpit pro
cesele fizicp care determină 
caracteristicile amplificatoarelor 
magnetice, caracteristici necesare

i’îI 1 •
£>, rj

! UJJ-I-JJ

CU APARATUL 
FOTOGRAFIC

Cartierul Balta Albă este unul dintre celp mai tipere cartiere 
ale Capitalei. Pe un cîmp de peste 600 ha, între bd. Muncii, 
șos. Mihai Bravu, bd. Ion Șulea și inelul 3 (de margine), se 
află în plină construcție zeci de blocuri. Balta Albă sau f,car
tierul oraș" (denumit astfel de proie,ctanți, conștructpri și 
proaspeții locatari) va fi, ca număr de apartamente, cit Sibiul.
Este însă prea devreme pentru a putea prinde pe pelicula 
aparatului fotografic imagini care șă redea frumusețea de 
mîine a nouțul cartier : salbele de lacuri, străzile și bule
vardele moderne, parcurile, complexele șocial-culțuraje.

Anul trecut s-au dat aici în folosință pește 3 000 de apar
tamente ; anul acesta va fi terminat un alt șir de blocuri și 
va începe construcția a peste 3 800 de apartamente, ce vor ii 
gata în 1964. De un alb imaculat, se înalță blocurile finisate, 
în care de pe acum trăiesc, în condiții confortabile, cșm a 
zecea parte din viitoarea sută <ie mii de locuitori ai carfiery- 
lui. Do po acoperișul unui bloc cu 8 etaje vă prezentăm ima
ginea unuia dintre blocurile date recent in folosință (foto
grafia nr. 1).

La parterul unui bloc din centrul cartierului ș-a prevăzut 
amenajarea unei centrale telefonice. In holurile mai multor 
blocuri se vor monta telefoane publice. S-au instalat și sînt 
în curs ele instalare multe posturi telefonice în apartamente. 
N-au fost uitate, bineînțeles, nici cutiuțele de scrisori ale lo
catarilor (fotografia nr. 2).

Pentru extinderea rețelei de ilumipat public, întreprinderea 
de cov-lrucțli și montaje energetice București plantează stilpl 
de beton pe șosele (fotografia nr. 3),

Fotografia nr. 4 prezintă ințerl.ory.I unyi pișgazjn aliinentar. 
gazinul din centrul cartierului, construit mai de mult. Un singur magazjn este 
însă insuficient pentru populația de aici. Lipsesc și alte unități de deservire. 
Locuitorii din Balta Albă-vest, de exemplu, trebuie să se d.oplașpze un kilo
metru șl jumătate pentru a cumpăra un sifon sap a ajunge la frizerie.

Sfatul popular al Capitalei a luat inițiativa șă înc.ejipă așfșlțarea șpșeîplor. 
în prezent se asfaltează șoseaua caporal Ruicg, Ar trebui să se ocupe îfl.Șjj 
și de aniepajarpa drupjurijor de acces la fijocurlje dșțe îp l.o|.osință. în jurul

W

unor blocuri care au fost predate acum trpi jyni pu s-ș ridicat încă molozul 
t- așa cum e cazpl hțQcylui B7, pe care îl prezentăm în fotografia nr. 5,

Constructorii desîășoară o muncă intensă pentru a lace din Balta Albă un 
cariipr modern, la înălțimea cerințelor actuale. Nu trebuie însă pierdut din 
vedere faptul că lp.cațprți, pe nț^șiiri pe-șl statornicesc aici căminele, au ne
voie de condiții bune pe apipyizionjäre, de drumuri de acces definitive, de 
spatii verzi în jurul blocurilor.

Text : P. DÄNIJ.Ä 
Fpty : 4. CÀRTPJAN

Cresc depunerile la C.E.C
Soldul depunerilor populației la 

unitățile C.E.C. în primele trei luni 
,ale acestui an este cp 22 la sută mai 
mare deeît în perioada corespunză- 
•tqare a anului trecut. în acest an a
sporit numărul de ingineri, tehni
cieni, muncitori și alți salariați care 
își economisesc veniturile lor 
nești prin depuneri la C.E.C. 
bază de consiînțămînt 
zent, în fabrici, t...........
funcționează un număr de 83 de 
agenții proprii C.E.C., precum și 
2 078 ghișee C.E.C. cu gestiune, care 
efectuează operațiuni de depuneri 
șî restituiri. (Agerpres)

O sărbătoare 
a cîntecului și dansului
Pește 200 de formații artistice de a- 

matori din satele și comunele fălțice- 
nene sini antrenate în întrecerea pri
lejuită de cel de-al Vll-lea concurs 
muziçgl-çoregraiic. Pînă jn prezent, 
faza ipterconuinală a concursului s-a 
desfășurat în mai multe centre, ea 
conștituind o adevărată sărbătoare a 
cîntecului și dansului. In mod deose
bit au fost apreciate, printre altele, 
formațiile de egr de la Udești, Plă- 
vălgrf, Litepi, Bozogig, Bogdăneștj și 
Baia, formațiile de jocuri din Liteni, 
Rișca și Valea Glodului, brigăzile ar
tistice de agitație de la Maișa, Udești, 
Săcuța și Valea Glodului.

(Din ziarul ,,/tori Noi'1 Suceava)

Electricieni pentru sate
La întreprinderea regională de e- 

lectricițate Brașov s-a organizat un 
curs de calificare pentru electri
cieni rurali, cu durată de un an. 
Pînă acum aceste cursuri au fost 
absolvjte de peste 100 de tineri elec
tricieni care au început să lucreze în 
diferite comune de pe cuprinsul re
giunii.

Peste 250 de muncitori de la ex
ploatare și întreținere participă 
acum la un curs de ridicare a califi
cării cu durata de 6 luni. (De la 
Nicolae Spulber, inginer, Petre Lo- 
ghin, funcționar).

Lucrarea tratează o serie de 
probleme curente întâlnite la al
cătuirea și calculul structurilor 
statice ale construcțiilor de be
ton armat, Autorul. avînd o înde
lungată activitate didactică și 
științifică, scoate în evidență par
ticularitățile structurilor de re
zistență din beton armat, urmă
rind totodată să pună la înde
mâna specialiștilor un îndreptar 
cu privire la aceste structuri, Lu
crarea șe adresează inginerilor 
constructori din proiectare și exe
cuție, precum și studenților fa
cultăților de construcții care își 
întocmesc proiectele de diplomă.

R, C- CÎRLOGANU î

la calculul amplificatoarelor. Este 
examinată funcționarea în comun 
a amplificatoarelor magnetice cu 
alte elemente din sistem, cum sînt 
aparate cu contacte, traductoare, 
mașini de curent continuu și se 
dau recomandări pentru alegerea 
amplificatoarelor magnetice și a 
schemelor de conectare după 
funcțiile îndeplinite de acestea 
în șișțemele de comandă și re
glare. Cartea se adresează tehni
cienilor și inginerilor care folo
sesc amplificatoarele magnetice 
pentru automatizarea instalații
lor industriale, studenților din 
facultățile de electrotehnică și e- 
nergetică.
C. CORBAN, P. ANDRIEȘ :

Cartea conține clasificarea, cal
culul și descrierea reactoare
lor utilizate în industria chi
mică pentru reacții omogene 
și eterogene, ggțgțjțice șl necața.- 
liticp, în strat fix sau în strat 
fluidizat. Șe dau relații de calcul 
negesetre proiectării reactoarelor 
chimice și numeroase exemple 
pentru a înlesni înțelegerea șia- 
pileurea acestorm Èa se adresează 
inginerilor din institutele de pro
iectări și djn atelierele de proiec- .■ 
tare, precum Și tehnologilor din 
industria chimică,

Broșarea

Cartea tratează principiile de 
lucru și avantajele prelucrării 
prin broșare, clasificarea și des
crierea broșelor, dispozitivelor și 
mașinilor de broșat, inclusiv a ce
lor automate, și semiautomate. 
Totodată, sînt descrise diferite me
tode de lucru și diferitele piese 
de broșat. Este destinată munci
torilor calificați și tehnicienilor 
din atelierele mecanice, precum 
și celor din atelierele de sculărie.

AL. CORPASEVSCHIr
VIRGIL ȘîARA : Cartea 

mozaicarului și faianțaruSui

In cuprinsul lucrării se dau nor 
țiuni generale despre lucrările ce 
șe execută de mozaicari și faign- 
țari și șe prezintă materialele cp 
șg folosesc la lucrările de mo
zaicuri și faianță, indieîndu-se 
cgracteriștâcile lor tehnice. Tot
odată, se descriu uneltele și uti
lajele folosite și șe prezintă orga
nizarea și tehnologia executării 
lucrărilor, In încheierea lucrării 
sînt prezentate noțiuni de nor
mare, măsurători și tehnica secu
rității muncii.

Regiunea Mureș-Aulonoină Maghiară 
este cunoscută și prin slajiunij® sal.e 
balneo-ciimaterice. p.e la up on la altul 
sporește numărul celor pare își petrec 
aici zilele de concediu. Anul acesta 
stațiunile din regiune urrnează să pri
mească circa 100 000 de oaspeji,

In prezent, în stajiuni șe leș pregă? 
firi pentru noul sejton : se execută re
parații curente și capitale la vile, se 
fac amenajări și modernizări de străzi ; 
în serele sfaturilor populare se pregă
tesc suiș de mii de flori.

In centrul stațiunii Șpvala este pe 
terminate conștrucția noii săli pe meșe, 
° .
In cadrul acestui 
amenaja și o cofetărie, 
un depozit.

In timpul ploilor pîrîijl ĂM.riu și To- 
plița aduc în Lacul Ursu cantități mari 
de nămol care, așezîndu-se peste stra
tul de sare. îngreunează dizoivarea ei. 
De aceea, pe cursul celor două pîraie 
se fac amenajări pen*ru filtrarea apei. 
S-au întreprins și lucrări de protejare a 
malurilor.

Să ne oprim la Tușnad. Tncepînd de 
la modul cum este organizată munca 
biroului de cazare, pînă la grija cu 
care sînt amenajate vilele, sala de 
mese — fotul vădește preocuparea 
unor buni gospodari. In stațiune se

clădire modernă, cu 400 (je locuri, 
cadrul acestui ploc alimentar se va 

o măcelărie și

He
vor execula lucrări de rearps.najare a 
băilor .calde-

Pe lingă zecile de mii de oaspefi 
care vor sosi la odihnă și la tratarnsțni. 
Tușpad-băi va găzdui un țrnșrg garrișr 
de furișii. Pentru primirea Igr șe i va 
construi o ca.bariă pp m.argippa J.aciilyi 
Siînla Ana, iar în Valea .Oltului va fi 
amenajbță alta ; se execută, de așșfnp: 
rțea, reparații la cabanele turistice din 
Harghită-băț și Piatra Șjng.uratjcă.

în vederea întbunăiăiirii continue a 
asisțenjej nișdicale jn toate stafiiipile 
balneovclimșferice din regiunea Mureș- 
Aylonomă Maghiară — irifre care Șpr- 
șec și Lacul Roșu — secțiunea de să
nătate a statului popular rpgipn.al p 
organizat cursuri de specializare a me
dicilor ce vor lu.cra aici în timpul se.v 
ÎSilHlüî;

Trebuie amintite și o serie de 
amenajări gospodărești-edilitare :
tinuar.ea lucrurilor de capalizare la Bor- 
sec și a Cfțiqr de alimentare cu apă în 
ștafiunile Soyata și Tușnad, pioderniza- 
rea străzilor și trotuarelor, extinderea 
iluminatului fluorescent — într-un cu- 
vînt, încetăfenirea pe scară largă a 
tuturor acelor elemente menite să con
tribuie la înfrumusețarea stațiunilor din 
regiune, la ridicarea gradului lor de 
confort.

L. REAKI 
coresp. „Scînțeii"

alte
con-

TfNEBII STRfNC FIEțl VRCHl. 
p/gaiiizația U.Ț.M. dip segțorgl de in- 
șfalfllie ff flepguiui da Ipcomoțioe Cg- 
rqcgl a anlre'naț ye tineri la strînge- 
rea fierului vepjtr am sector. In cele 
trei Ifpii egre au trecut, țjnerii au stfins 
și triinjs Oțelă-riilpr ppsip OOiQOf) fițLfier 
veghi. S-au eviderițitiț ținerii cpțîstgn- 
tjn Stingă, Gh- Monfm Marin Zamfir 
și alții. (De la Măriți Bsrbu, cpresp. 
voluntar).

BRIGĂZILE .ȘTIINȚIFICE LA LUCRU. 
Cele patru brigăzi știjnțificp, qrganiz.ate 
de comitetul pentru cultură'și aria din 
raionul Istria, in deplasările făcute în 
ultimul timp in comunele și satele raio
nului, au răspunș la peste 900 de între
bări puse de colectiviști. Au ținut și 
pupiproșș.e eyRjingfi pe țeine cum șipt : 
„Căile de. sporire a producției de griu 
în pegiunea noastră”, „Asigurarea bazei 
furajere, factor important în creșterea 
animalelor’-', „Creșterea rațională a va: 
cilor de lapte aduce mari venituri gos
podăriei cplpctive” etc., care au fost as
cultate de peste 26 000 de coljactiyiști. 
(Dp ia Conșțantln Dolniceanu, coresp. 
voluntar).

O NOUĂ METODĂ DE TRATA
MENT. La complexul balnear Efo? 
rie-Nord a început aplicarea experi
mentală a unei noi metode de tra- 
țqțnenț. Este vorba de ionizările 
cu filtrat de nămol din lacul Te- 
chirghiol, indicate în diferite afe&

țiuni și în spondilozele cervicale. 
Rezultatele bune obținute pînă a- 
cum creează preniizele extinderii 
aplicării noii metoda de tratament 
ia acest complex balnear.

NOI CINEMATOGRAFE LA SATE. 
Zilele trecute au lost înființate upi- 
ț.ăți cinemqtpgrgfice și în pomupele 
Ștgjan cel Mare și Telejnq, raiPWl 
Vaslui, Perioni, rgipppl Iași, Ivânești, 
raionul Huși, Oprneșli și altele. Cu 
cele 10 unități noi cjnernatpgrqfice 
înființate Jp primul trimestru al qnu- 
lui în curs, numărul cinejnatpgrafe- 
lor sptești din regiunea Iași a ajuns 
la 217.

CONFERINȚE-eONCURS CU REZUL
TATE PRACTICE. Recent, la căminul 
cultural din comuna Racoșul de Jos, re
giunea Braoov, s-a organizat o cgnferin- 
ță-concurs intitulată : „Îngrijirea și cu
rățirea pășunilor, sarcini de primă ur
gență”. După copfprință, cinci colecti
viști au urcat pe scepă luind parte la 
concurs. Participant^ : Stefan Cpzoçea, 
Maria Artțal, Szasz Maria și biți} au dat 
răspunsuri corecte, dovedind atenția cu 
care au urmărit ponferința. Dup.ă’ con
curs cei prezenți s-au hoțărîț șfț șplice 
in practică cele învățate. In ziigle care 
au urmat, colectiviștii, în frunte cu de
putății, au curățat 270 hectare pășune, 
au defrișat arboretele de pe alte 20 de 
hectare și au îngrășat 60 de hectare de 
fînste.

acesta se vor crește 17 000 de pă
sări, din care numai matca va ră- 
mîrig formată din 7 000... S-au însă
mânțat artificial patru vaci.

— Inginerul Stana 
a făcut un instructaj 
cu toți brigadierii de 
cimp și mînuitorii 
care vor lucra pe 
cele 12 semănători 
de. porumb 2 SPC 2. 
De mat bîne de trei 
ani aceiași mânuitori 

lucrează pe semănători. Numai așa 
se pogte ajunge la o bună cunog-^ 
șt ere a mașjniț. Și în felul acesta 
Anghelac-he Boghtan și Tănăsache 
Bodea au devenit çei mai buni mî- 
nuitori de agregai. Cu ei ești sigur 
că marcatoarele mașinilor nu se 
dereglează, că semănăturile ies fără 
greșuri... Pentru sectorul zootehnic 
s-au procurat unele medicanțente, 
precutn și unele unelte și materiale 
necesare ca: biberoane, furci, lo- 
peți, sape.

Propagandiștii Çdieorghe Mihai 
și Mihai Munteanu țe-ag vpr- 
bit cursanților de la „cursul se
ral anul 11“ și „Studierea Sța- 
țutuluț P-M-R.“ despre „Sarcino 
le organizațiilor de bază în înță- 
rirea economică a G.A.C.“. Iar pre
ședintele Oprea, ca membru al Co
mitetului raional de partid Galați, 
le-a înjățișat celor 180 de agitatori 
sarcinile ce le revin în actțțgla caim 
panie de primăvară...

Colectiviștii Alexandru Șt. Grosu

— A plouat de a 
rupt pământul... De 
la G, A, C. Liești s-au 
adus 1200 kg arpagic 
și 40 kg sămmță de 
ceapă

Spara s-a ținut a- 
dunarea generală a 
organizației de bază.

Pe. ordinea dțg zi: discutarea șt pri- 
ițiirea în rindul candidaților de 
partțd a colectiviștilor Costache 
Stoica, Ana Moise și Dumitru Măr
gărit: In aceeași ședință brigadierul 
Cosțache Vrînçeanu a fost primit 
în rindul membrilor de partid cu 
cinci luni înainte de a-i expira ter
menul de candidatură. Multe cu
vinte bune s-au spus despre ei. Co
lectiviștii au amințit, între altele, 
că în timpul unui viscol din iarna 
aceasta Cosțache Stoica și Costache 
Vrinceanu au sărit printre primii 
să salveze niște oi ale gospodăriei 
de sub adăpostul dărîmat sub greu
tatea zăpezii. în aceeași adunare s-a 
citit din ziarul regional „Viață 
Nouă“ articolul de fond intitulat 
,,Pentru continua întărire economi- 
po-organizatorică a G.A.C,".

— S-a putut ieși 
din nou la amenaja, 
rea teraselor, la des
fundat și la transpor
tul gunoiului, lată și 
un scurt bilanț al 
săptămânii la aceste 
lucrări : 12 ha tera- 
sate, 1,30 ha desfun

date, 641 tone gunoi de grajd 
transportate în cîmp, 21 300 araci 
ascuțiți, 782 de stâlpi pentru spa
țieri fasonați. Totodată s-au pregă
tit 206 mp paturi calde neutru re- 
piçat și ș-ațț însămânțat 120 mp ră
sadnițe cu

Organizația U.Ț,ML d Pt'irpiț

rîndurile sale 6 tineri, printre care 
pe Vasilica Hodină, Ioana Bădin și 
Vașilica Grădinarii.

Seara, sute de colectiviști au vi
zionat un film.

— Gazeta de pere, 
te, al cărei responsa
bil esțe inginerul Sta
na, d fosț primenită. 
Dăm titlurile artico
lelor din care sg văd 
preocupările colecti
viștilor ■■ 1. Despre
îngrășareg^porcilor și 
pe bază de' don-

în raionul Bîrlacl sînt trei stațiuni 
ide mașini și tractoare și opt gospo
dării de stat. Folosirea efi
cientă a parcului de mașini de care 
dispun aceste unități are o mare 
Importanță pentru creșterea pro
ducției agricole. Comitetul raio
nal de partid îndrumă organizațiile 
de partid din S.M.T. și G.A.S. să 
desfășoare o intensă muncă politică- 
educativă în rîndurile mecanizatori
lor, spre a-i antrena la realizarea 
în bune condiții a lucrărilor agri
cole, în primul rînd a lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănatului, 
de aceste activități depinzînd în mă
gură hotărîtoare obținerea unor re
colte bogate.

Aplicînd în viață hotărîrea cu pri
vire la îmbunătățirea muncii de par
tid în G.A.S. și S.M.T., comu
niștii au ales în munca de secretari 
ai comitetelor de partid și ai orga
nizațiilor de bază din S.M.T. și 
G.A.S. pe cei mai pregătiți mem
bri de partid din rindul munci
torilor și tehnicienilor, oameni cu 
înalță calificare și cu experiență în 
munca de partid, care se bucură de 
prestigiu. Ei sînt instruiți sistematic 
la pomițetul raional ; .cu acest prilej 
ascultă expuneri ale secretarilor co
mitetului raional, ale unor ingineri 
agronomi, ingineri mecanici și ale 
altor cadre de specialitate. Secretarii 
și ceilalți membri ai biroului comi
tetului raional de partid ajută siste
matic și concret organizațiile de 
partid din S.M.T. și G.A.S. să orien
teze munca politică spre realizarea 
sarcinilor de producție, spre 
tarea conștiinței socialiste și 
rea spiritului de răspundere 
canizatorilor.

Un obiectiv principal al 
politice în S.M.T. și G.A.S. 
în iarna aceasta, mobilizarea
forțelor la efectuarea unor reparații 
de calitate — condiție esențială pen
tru executarea în timpul optim a zatorilor împoteivș lucrului ide mîn- 
tntregului volum de lucrări planifi- tuială. Lucrătorii din atelierele

dezvol- 
crește- 
al me-

muncii 
a fost, 
tuturor

Organizațiile de partid din S.M.T. și G.A.S. din raion, muncindcate.
S.M.T. Crivești și Bogdăneșți, din cu hărnicie și spirit de rășppndere, 
G.A.S. Murgeni și “ Fălcîu, au 
îndrumat sindicatele în organiza
rea unei întreceri vii, pasio
nante, pentru reparații de bună ca
litate. Birourile organizațiilor de 
bază au dat o mare atenție știmuc 
lării inițiativei parti cipanților la în
trecere, folosind în acest scop, cu 
bune rezultate, agitația vizuală. 
Graficele completate la zi arătau 
cine obține cele mai bune rezultate, 
cine execută lucrări de calitate și 
cine nu. Gazetele de perețe, prin 
articole vii, mobilizatoare, stațiile pe 
radio-amplificare au făcut larg cu
noscută experiența muncitorilor 
fruntași, au luat poziție față de di
feritele deficiențe.

Un rol important în lupta pentru 
reparații de calitate au avut agita
torii, care au fost instriiiți în mod 
special în legătură cu această pro
blemă. Cînd la grupul de mașini și 
tractoare de care răspundea mecank 
cui Ițață Ion, din S.M.T. Bogdăneștț, 
s-au constatat anumite deficiențe 
Ia reparațiile făcute la șeipănătoriie 
2 S P C 2, tovarășul Nicolae Bur- 
duță a organizat o convorbire cu 
mecanizatorii, explicînd pe larg că 
asemenea neglijențe în muncă nu 
numai că împiedică bunul mers al 
lucrărilor agricole, dar duc, în ultir 
mă instanță, la scăderea producției 
și la reducerea cîștigului mecaniza
torilor. Convorbiri asemănătoare ale 
agitatorilor au avut loc și la S.M.T. analizei felului cum s-a muncit în 
Zorleni, Crivești, G.A.S. Murgeni, 
Fălciu ș. a., contribuind la crearea li
nei opinii de masă în rîndul mecanir

au reușit să termine reparațiile 
încă de la începutul lunii februarie, 
realizînd economii în valoare de pe
ște 20 000 lei prin recondiționarea te
nor pieșp.

O preocupare importantă a comi
tetului raional a fost să asigure o 
prelucrare temeinică a sarcinilor 
pentru campania de primăvară, în 
așa fel îneît fiecare mecanizator să 
știe exycț ce are de făcut în aceas-

VIAȚA DE PARTID au

tă perioadă. Organizațiile de partid 
gin G.A.S. Avrămești și Tutova, 
S.M.T. Crivești și Zorleni au dobîn- 
diț o bună experiență în pregătirea 
activității pe anul în curs. Aci a^itș- 
țgfjj 3U foșț inștruiți temeinic asijT 
pra sarcinilor de plan, pentru a le 
gdțjgg la cunoștința mecanizațprilor 
înainte de .dezbaterea lor în aduna
rea generală, a-i îndemna să vin§ îp 
adunare cu propuneri bine gîndițe. 
La G.A.S. Tutova, de pildă, la inz 
ștruirea agitatorilor a fost invițgț 
m.ecanicul-șef Constantin Marcarpv 
șă prezinte o inforrrțare despre posL 
bilitățiie realizării planului de pro? 
ducție pe 1963.

O asemenea pregătire a făcut ça 
adunările pentru dezbaterea cifrelor 
de plan să fie fructuoase ; pe bazp

anul trecut, aceste adunări au sepș 
la iyeglă serioase rezerve interne și 
noi posibilități pentru folosire^ țngi 
bună a mijloacelor mecanizate, ași? 
gurarea din timp cu carburanți și

lubrifianți, realizarea unei mai 
strânse colaborări între brigăzile de 
cimp și brigăzile de tractoare. Me
canizatorul Matei Aurel, de la 
S.M.T. Crivești, a făcut propunerea 
să se extindă mecanizarea la cultu
rile prășitoare, folosindu-se agrega
tele de care dispun Ș.M.T.-urile, 
ceea ce are o mare însemnătate în 
condițiile raionului nostru.

Pentru extinderea metodelor bupe 
folosite de aceste organizații în 
popularizarea sarcinilor de plan pe 
1963, comitetul raional de partid a 
organizat în luna februarie up 
schimb de experiență, la care
participat comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază dip 
toate gospodăriile de stat și S.M.T,- 
uri. Tovarășii Lupu Iacob, secretarul 
Organizației de bază din S.M.T. Cri- 
vești, și tov. Mihai Gorpănescu, se
cretarul Comitetului de partid gig 
G:A.Ș, Suseni, au prgzpntpț ggpgî 
neri, după care au avut ioc discuții.

Schimbul gg gJ£p,ȘFjggță grgggizaț 
ggfflîWwi bisRâl s=a âoveâit äg 

un real folos, Pupă aceasta în țpațg 
cele 8 ê:À:§.=HFi și 0 4in
raion s-a intensificat munca politică 
de masă, în adunările pgnțry gez= 
baterea cifrelor de plan au luat cu
vin tul peste 500 mecanjzațppi, cape 
au făcut propuneri prețioase menite 
șă gycă la sporirea prodycțigi vege? 
tqle în G.A.S. și G.A.C.

Ținînd seama că mecanizatorii ay 
ieșit în cîmp, comitețyl raional a 
luat măsuri pentru a se asigura buna 
desfășurare a muncii de partid. La 
reorganizarea brigăzilor S.M.T. s-a 
ținut seama de repartizarea judici
oasă a membrilor și a candidațilpr

de partid. în toate brigăzile unde e- 
xistau condiții au fost create grupe 
de partid. Totodată, pentru ca 
membrii și cșndjdații dp paț’tid din 
S.M.T. care’ lucrează în bri
găzile. de tractoare șă poată par
ticipa cu regularitate la viața de 
partid și ÎȚț timpiil campapților a- 
gricplp, să fie permanent la cupent 
cu problemele noi ce se pun în fața 
organizațiilor de partid, comitetul 
raional a luat măsuri ca ei să fie in
vitați sistematic la adunările gene
rale ale prganizațiilor de bază din 
G.A.Ș. ; cei care lu.crpa^ă perpag: 
nepț pe țțpgă o gospodărie colectivă 
vor fi luați în evidența provizorie a 
organizației de bază din gospodăria 
colectivă respectivă. în gospodăriile 
colective unde există comitete de 
partid, noi am stabilit ca mecaniza
torii să fie repartizați pe lingă or
ganizația gg bază cea mai puternică 
din jjrfglgjle de cîmp. Discutarea 
primirii în partid a mecanizatorilor 
gjn Și a altor probleme pri-
yipd situația gg partid a a.cgșt.ora, 
prepppț și plata cpti^ției de partid 
șe ypr face fn ggpțjppgpg țn organir 
^ațjile gg bază din Ș..M:Ț-

Bgpțpy ça jn cadryl brigăzilpr șă 
șe ppață guçg p pjypcg ppjițipă egys 
cațivă, brigăzile gu fpșț dpțațg çu 
biblioteci volante, cu aparate de ra
dio ; §=§y Ștefeiliț țgygrășji çgfg 
pynd ggngFgț ge difuzyrga cărții și 
a presei. Ațepțța noastră va fi îp= 
drepțață spre folosirea gficiență a 
tuturor acestor mijloace, spre des: 
fășurarea unei activități politice și 
culțyralreducațiye de țngșă cîț mai 
bogate, pentru ca lucrările de pri: 
măvară, ca și celelalte lucrări agri
cole, șă fip efecțuațg la țimp și de 
bună calitate.

VAȘțî-E DĂNILĂ 
prim secretar al Comitetului raional 

P.M.R.-Birlad

vînzarea lor pe buză de con
tract — semnat ing. Marinescu • 
2. punerea în valoare a terenu
rilor erodate — scris de Nictț- 
lae Patriciu - 3. Despre însemnăm 
tatea lucrărilor de calitate la seină- 
nq.t, articol, scris de Stana.

Tovarășul Jenică Dumitrache, in
structorul teritorial de partid, i-a 
informat pe membrii biroului or
ganizației de bază despre sarcinile 
primite din partea comitetului ra
ional ctț privire la închiderea învă- 
țămîntului de partid și la campa
nia de primăvară. La sfatul popular 
comunal depuțații s-au adunat în 
sesiune. Au discutat în special pro
blema construcției noului local pe 
școală cu etaj, opt săli de clasă etc. 
Temelia a și fost trasată. Și fiindcă 
veții vorba de școglă, șă arățărn că, 
înainte de 23 August, în comună, 
la un număr (ie 600 de copii de 
vîrstă școlară era una singură. 60 
la sută din populație era analfabetă. 
In prezent sînt 7 școli cu peste 40 
de săli și, după cum spuneam, s-a 
trasat temelia celei de-a opta...

Venind de la Galați, a poposit în 
comună o brigadă științifică. Inte
resul stârnit se vede și din numă
rul întrebărilor puse : 43.

După-amiază, a avut loc o confe
rință : seara, film.

.4 fost o săptămină din cele o- 
bișnuite, cînd încă nu începuse -se
mănatul. Totuși o mulțime de fapte 
au rămas pe dinafară...în

roșii, ardei și vinete.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.p. Boțnîne : Cavalerul rozelor — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă: Sărutul 
Cianitei — premieră — (Orele 19,30). Fi- 
larmppicp de ștat „Gporge Epescu“ (Sala 
Palatulpl R. P. Komțne) : Concert sim
fonic popular, pentru studenții Universi
tății și Institutelor din București. „Festi
val Réethôvens, Solistă : Sofia Cosma. 
Dirijor : Mircea Çristescu. — (orele 20,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Vizita bătrînei doamne — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Ancheta — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd, Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cfeopatra — (orele 19,30). (Sala 
Sțușjio — str. Alex. Sahip nr. 76): Me
najeria dc sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Ndttar’j}“ (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile): Logodni
cul de prpfesfe se însoară — (orele 20). 
(Sala Libertatea): Misterul cizmei — 
(prele 1'6)1 Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleșți : Băjat bun, dar... cii lipsuri — 
(oțele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Spectacol experimental : Pagini șl figuri 
din istoria teatrului evreiesc — Pufim 
Șnil — (grele 20j. Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase“ (Sala Victoriei): Qcoliiî pă- 
nțfhțiiluî îp Ș0 de melodii — (orele 20). 
Apsamblui de cîhtece șl dansuri al C.C.S.: 
prag mLf c'înțpcul și jocul — (orele 20). 
Cirphl' qe sțat : Spectacolul primăverii — 
(orele 20).

parțqgina în flăcări — film pentru 
ecrqn paripramțe : ’ Patria (9; 11.30; 14; 
16,’3i)j 10 ; 21,15). Lanterna cu amintiri i 
Republică 18,30; 11,Ï5; 13; 14,45; 17; 19. 21), 
L c. Frlrnu (10; 12; 14; 16; 18.15: 20.30), Gh. 
poja (9; 10,45; 1’2,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), '23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
G. C’pșbuc (lOf 12; 15; 17; 19; 21). Pescă
rușul negru : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavél (9Î45; 11,45; 14,45; 16,45: 18.45; 20,45), 
1 Mai dO; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). Turneùl veseliei: rul
lgază la cinematografele V. Alecsandri 
(Uf 15;' 17; 19; 21), București (9: 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Grivița (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 
17; 19;’ 21), Libertății (10f 12; 14; 16,30: 
18,30; 20,30). "Pàmlet ; .Tineyețului (10,3Q> 
13,30; 16,45 ; 20). Vacanță la măre
— cinemascop : Victoria (10; 12,15; 14,30: 
16,Ș|)( 18,’3O; 20,30), V. Roaită (10; 1?;‘14; 
16; 18,15; 20,30). Patrii inimi : Central (9,45; 
12; 14,15; 10,30; 18,45; 21). Contele de Monte 
CrisȚo — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (9,45; 13; 16,30; 20). Program spe
cial pentru copii: 13 Septembrie (lofll).

Camelia; 13 Septembrie (12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Arta (15; 17; 19; 21). Program de
filme documentare : Tințpuri frjoi (ru
lează în cqntiptïàre de la orele 10 pînă 
la orele 21). Hatlfa : Maxim Gorki (16; 18; 
20). Rîul și moartea: rulează la ci
nematograful înfrățirea între ’po
poare (10; 15,30; 17,45; 20). O înțîmplare 
extraordinară — ambele serii : cultural 
(11; Ï6;'19,30). Balada husarilor: rulează 
la cinematografele Alex. Popov (în con
tinuare de lg orele 9 pînă la orele 21), 
M. Eminescu (14 30; 16,45; 19; 21). Mongolii 
— cinemascop ; 8 Martie (il; 13,45; 16;
18,15; 20,30). Celebrul 702 rulează la cine
matograful C-tin David (16; 18,15; 20,30). 
Bțipică Săbella : Unirea (11; 15) 17; 19; 21), 
B. Delavrancea (11; 16; 18; 20). Rebelul : 
rulează la cinematografele Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 2j), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Un erou în papuci : Muncă (16;
18,15; 20,30). Teroare în munți—cinemascop: 
Popular (16; 18,15; 20,30). Cîlnpie sălbatic 
Dipgp : rulează la cinematografele T. 
Vladimirescu (15;17; 19; 20,45), Moșilor (16; 
10,15; 20,30). Meșter la toate : 16 Februa
rie (16; 18; 20). Mirajul : rulează la cine
matograful Ilie Plntille (16; 18,15; 20,30). 
Șapte dădace : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21), G Bacovia (16; 18; 20). Inelele
gloriei : Luceafărul (15; 17; 19; 21)’. Fru
moasa Lurette : rulează la cinematogra
ful Olga Banele (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : „Construc
ții moderne de utilaj petrolier de foraj“ 
(II) — de Gheorghe Petrescu, inginer-șef 
de concepție la Uzina „1 Mai“-Ploiești. 
19.00 — Transmisiune de la Sofia ..Turan- 
dot“ de Puccini. Interpretează colectivul 
Operei populare bulgare din Sofia. In 
pauze : jurnalul televiziunii. Emisiune de 
știință ; „De la neuron la calculatorul 
electronic“ de Edmond. Nicolau ; Jurnal 
de știință și țehnică. In încheiere : 
Buletin de știrj,

CUM E VREMEA?
Timpul probabil pentru pilele de 10, 11 

și 12 aprilie. In țară: vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale. In munți lappvjță și nin
soare. Vînt potrivit din nord-vest. Tem
peratura staționară Ia început, apoi In 
Creștere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și pips o grade, iar maximele 
îtțțre 4 și 14 grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. In Bpcurești: Vre
me schimbătoare cu cerul temporar no- 
ros. Vînt potrivit din nord-vést. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
creștere.
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® In sala Teatrului de Stat din Galati 
s-a desfășurat duminică fazț inter-întrer 
prinderi- a celui de?al 7.-lea concurs al 
erțiștilor amatori.

în secția de sinteză a fabricii 
de medicamenta „Terapia“- din 
Cluj. (Foto : Agerpres)

în urma tratativelor, care au de
curs -într-Q atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 8 aprilie 
1963 s-a semnat la București Acor
dul privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1963 între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Chineză.

Acordul preyede creșterea schim
burilor reciproce cu 10 la sută față 
de anul 1962.

R. P. Romînă va livra în R. P- 
Chineză : tractoare, piese de schimb 
pentru tractoare șx instalații de fo
raj, produse petroliere, produse 
chimice și alte mărfuri.

R. P. Chineză va livra în R. P.

Luni seara au plecat spre Fin
landa tovarășii Iile Verdeț, mem
bru al C.C. al P.M.R., și Vasile Cucu, 
activist al C.C. al P.M.R., care vor 
reprezenta Partidul Muncitoresc 
Romîn la cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Finlanda.

La plecare în Oara de Nord au 
fost de față membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști ai C.C. al PMR-

(Agerpres)

cabinetul tehnic 
„punct de 
acordarea 

trei ori pe săptă- 
după orele • lucru, un in-

Luni dimineața au plecat în "Grecia 
acad. Emil Condurachi, directorul In
stitutului de arheologie al Academiei 
R.P. Romîne, și conf. univ. Eugen Stă- 
nescu, pentru a participa la ședința Co
mitetului internațional de bizantinolo
gie, ce va avea loc la Atena. (Agerpres)

rului restrîns de muncitori, nu s-c 
gârsit încă posibilitatea organizații 
unor cursuri prpfeșiojțalp. Llini.Q-rit cir 
fi ça și editurile dq.-ișpecialitate sa 
țină șearna de aceasta și să publice 
mai multe lucrări pentru muncitorii 
acestor (secții.

Sînt, desigur, și alte căi.
Să ne referim bunăoară, tot la 

Uzina de vagoane din Arad. Con- 
statînd că mulți muncitori — cu deo
sebire tineri care frecventează 
cursurile serale ale școlii medii și 
inovatori .— se gdi.eseazg toț mai 
des inginerilor, pentru lămurirea unor 
probleme tehnice, comitetul de par
tid a cerut comitetului sindicatului 
să dea acestei colaborări un carac
ter organizat. La 
s-a înființat un 
spltație“ pentru 
tentei tehnice. Pe 
mînă. , '.......,
ginșr dintrp çei mai pre?gățiți pri
mește la punctul d&, e.șnșuițqție.. 
toți cei interesați, dișcuțînd -împreu
nă probleme de construcție și de 
tehnologie, schițele unor inovații 
etc. în alte întreprinderi („Electropu- 
tere“-Craiova) brigăzile de bobina
tori primesc, o dată pe șăptămînă, 
vizita unui tehnolog cu experiență 
dip serviciile de concepție, care răs
punde pe loc la întrebările munci
torilor. Conferințele pe teme teh
nice, ca și discuțiile din colectivele 
de descoperire și valorificare a te- 
zeryelor producției, au de asemenea 
importanța lor bine cunoscută în 
lărgirea sferei de activitate a mun
citorilor.

con- 
asis-

Romînă : laminate de oțel, fontă, 
produse ale industriei construcțiilor 
de mașini, minereuri, produse tex
tile, bunuri de consum ' și alte 
mărfuri.

Acordul a fost semnat din par
tea romînă de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior iar din - partea chineză de 
Șiu Gien-guo, ambasadorul R. P. 
Chineze în R. P. Romînă.

La semnare au asistat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
■Externe, Ministerul Comerțului Ex
terior, precum și membrii celor 
dopa delegații la tratative.

(Agerpres)

Luni 8 aprilie 1963, vicepreședin. 
tele Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Gaston Marin, a primit pe pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării din R. P. Unșară, dr. Ajtai 
Miklos, însoțit de vicepreședintele 
Comisiei de Stat a Planificării din 
R.P. Ungară, Osztrovszki György.

Discuțiile purtate s.au referit la 
problemele, colaborării economice 
dintre R-P- Romînă și R.P. Ungară, 
privind perioada de perspectivă ge
nerală pînă în 1980.

La primire a fost de față Mauri- 
ciu Novac, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

Am lăsat înadins la uimă un as
pect important, dacă nu chiar hotă- 
rîtor al ridicării calificării, Este 
vorba de do.rin.ta fiecăruia de a 
învăța, de străduința lui de a 
pătrunde cîț mai adînc tere
nul profesiunii sale. Toate cele a- 
mintite mai înainte — cursuri orga
nizate, schimburi de experiență etc 
— șînt, cum s-ar spune, contribuții 
cu care întreprinderea, colectivul 
vine în întîmpinarea tuturor celor 
dornici să-și ridice măiestria profe
sională. Depinde însă de fiecare 
cum va înțelege și cum va reuși să 
folosească toate aceste posibilități.

Organizațiile de partid, comitetele 
sindicale, organizațiile de U. T. M. 
djn întreprinderi au un rol important 
în sțimularea și dezvoltarea dorinței 
și interesului fiecărui muncitor do 
a-șf ridica continuu calificarea, mă
iestria profesională. Cu cîț vom stă- 
pîni mai bine meseria, vojn acu
mula mai multe cunoștințe teoreti
ce și practice în profesiunea noas.- 
țră, cu ațîț vam putea foloși mai 
bine tehnica nouă, vom lucra mai 
productiv, vom aduce o contribuție 
sporită la succesul măreței opere de 
desăvîrșiie a construcției socialisto 
în patria noastră.

® Basul -Miroslav Ciangalovici, prim 
solist al Operei din Belgrad, a părăsit 
luni Capitala. în cadrul turneului între
prins în țara noastră, artistul iugoslav a 
interpretat' rolul titular din „Boris Go
dunov” dé Musorg'ski (a Teatrul-.de Ope
ră și Balet àf ‘R.PI. Romîne. și-a cîhtatîn 
„Don CarloST. -'de V.'etdr.pe'scena Operei 
Maghiare de Stat din Cluj.

© Luni seara a avut loc în Sala .Ate
neului R.P. Romîne un recital susținut de 
violoncelista Annie Lqffra șj pianistul 
Michel Perret din . Elveția. Programul a 
cuprins : sonate de Fraqcoepr, Brahms și 
Schubert, precum și Variațiunile pe o 
temă roccoco de Ceaikovski. Cei doi ar
tiști elvețieni vor mai da un recital la 
Craiova.

Plecarea delegației €,C. al PU R 
la congresul Partidului 
comunist din Finlanda

Vaccinarea cntitețanicâ
In scopul lichidării tetanosului în 

țara noastră, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale a inițiat o largă ac
țiune de vaccinare a pppiilațjei pipă la 
șaizeci de ani din rnediul rural.

• In cursul, anuluf-trecut. au. fost ipw- 
hizatè-4 milipdnj^\^e[persffape. In pre
zent această acțiune., continuă urmînd 
ca pînă la șfirșitul anului să se facă 
vaccinarea antitetanică altor patru mi
lioane de persoane.

Imunizarea constă în administrarea 
a țrei injecții la un interval de 30 de 
zile, urmată de o revaccinate după un 
.an. Aceasta se face la toate ' circum
scripțiile sanitare din mediul rural cu 
vacci/i produs la Institutul „Dr. I. Can- 
tacuzino" din Capitală.

In anumite cazuri, indicate de medic, 
vaccjparea antitetanică șe practică con- 
comitent cu vaccinarea împotriva fe
brei tifoide. (Agerpres)
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TELEGRAME EXTERNE
LA PARIS

Miting în apărarea patriciilor spanioli 
victime ale represiunilor franchiste

Mcsiljlll
adresat lui Siivflîina Fumina 
dc copreședinții conicrințci 

de la Geneva
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Miniș

trii Afacerilor Externe ai U.R.S.S. și 
Marii Britanii, în calitate de copre
ședinți ai conferinței de la Geneva 
pentru reglementarea problemei lao- 
țiene, au adresat prințului Suvanna 
Fumma, primul ministru al guvernului 
de coaliție -de. <unitate națională din 
Laos, un mesaj în care exprimă con
doleanțe profunde în legătură cu înce
tarea din viață a- lui Quinim Folsena, 
„fruntaș de seamă al guvernului uni
tății naționale”.

„Copreședinții, șe spune în mesaj, 
cer tuturor părților Laos să contri
buie la cercetări și la luarea de măsuri 
ce vor fi considerate necesare pentru 
preîntîmpinarea unor acțiuni în măsu
ră să pună în primejdie pacea în Laos, 
precum și înfăptuirea acordurilor de la 
Geneva“.

PARIS 8 (Agerpres). — La 7 apri
lie, în sala pariziană „Mutualité" a a- 
vui loc un mare miting de prietenie și 
solidaritate cu deținuții și emigranții 
poliiici spanioli, organizat de asociația 
Ajutorul popular francez,

Julien Lauprêtre, secretarul general 
al acestei organizații democratice, a 
condamnai cu asprime represiunile 
dezlănțuite de autoritățile franchiste 
împotriva patrioților spanioli. Lauprêtre 
a arătat că în întreaga Franță 60 000 
de persoane au lua* parte la campa
nia națională organizată de asociația 
Ajutorul popular francez penfru amni
stierea victimelor fascismului spaniol.

La miting au luat cuvînful, de ase
menea, cunoscutul scriitor francez 
Pierre Gamarra, poeful spaniol Mar

cos Ana, care a fost deținut 23 da 
ani în închisoarea din Burgos, soția 
lui Pedro Ardiaca, membru al C.C. al 
P.C. din Spania, condamnat recent la 
23 de ani închisoare.

Participant ii la miting au adoptat în. 
unanimitate iexful unei telegrame a- 
dre5ata Iu' Franco, în care cer trans
ferarea procesului înscenat lui Julian 
Grimau, membru a’ C.C. al P.C. din 
Spania, spre judecare unei instanțe ci
vile și amnistierea tuturor deținuțrlor și 
emigranților politici spanioli.

Campionatele mondiale
PRAGA 8 (Agerpres). — Cîștigînd 

cu același scor (8-^0) meciurile cu 
R. S. Cehoslovacă și Scoția, selecțio
nata feminină de tenis de masă a 
R. P. Romîne s-a calificat în semifi
nalele „Cupei Corbillon“ din cadrul 
campionatelor mondiale de la Praga. 
Echipa noastră, alcătuită din Maria 
Alexandru, Geta Pitică și Ella Con- 
stantinescu, s-a clasat pe locul întîi 
în grupa A, fără să piardă nici o în- 
tîlnire din cele 6 pe care le-a susținut 
. r decurs de 4 zile. Adversara echipei 
noastre în, semifinale va fi reprezen
tativa R. P. Chineze, Ieri, jucătoarele 
din R. P. Chineză au întrecut cu 3—1 
echipa U.R.S.S., dar la proba de du
blu Rudnoÿa și Lukina au cîștigat cu 
21—16, 21—17 în fața cunoscutelor 
campioane- Çiu Ciun-hui și Vang Cien. 
In cealaltă semifinală șe vor întîlni e- 
chipele Japoniei și R. P. Ungare. Am-

de tenis de masă
meciuri se dispută în cursul dibele

mineții de astăzi, urmînd ca seara să 
aibă loc finala „Cupei Corbillon”.

In „Cupa Swaythling” cele mai 
mari șanse de a se califica în semi
finale le au echipele Japoniei, R. P. 
Chineze, R. P. Ungare și R. S. Ce
hoslovace.

Iată alte rezultate înre’gistrate în 
meciurile desfășurate luni: „Cupa Cor
billon“ : Japonia-Iugoslavia 3-0 ; Aus- 
tralia-R. P. Bulgaria 3-1 ; U.R.S.S.-
Țara Galilor 3-0 ; R, P. Chineză-El- 
veția 3-0 ; Indonezia-R. P. D. Co
reeană 3-1 ; R. F. Germană-Franța 
3-0 ; Anglia-Italia 3-0.

„Cupa Swaythling” : R. P. Ungară- 
Brazilia 5-1 ; R. P. D. Coreeană-R. P. 
Romînă 5-3 ; Japonia-R. D. Vietnam 
5-0 ; Iugoslavia-Grecia 5-1 ; Iran- 
U.R.S.S. 5-3 ; India-R. P. Polonă 5-4 ; 
R. P. Chineză-Iran 5-0,

In citeva rin duri
Pentru a 7-a oară, echipa masculină 

de baschet Steaua București a cucerit 
titlul de campioană a tării. In ultimul 
joc al turneului de la Cluj, baschet- 
haliștii de la Steaua au învins cu sco
rii de 79—77 pe Djnamo București. Pe 
icurile următoare s-au clasat echipele 

știința Cluj, Știința Timișoara, șj Dina
mo București,

V
La Sofia s-a disputat meciul feminin 

de volei dintre echipele Levșki Sofia 
șl A.Z.S. Varșovia, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni”. Voleibalistele bulgare 
au terminat învingătoare cu scorpl de 
3—2 (15—11 î 9—15 î 15—9 î 11—15 i 
15—7).

V
In drum spre Londra, pentru a parti

cipa la turneul de fotbal U.E.F.A., e- 
chipa de juniori a Greciei s-a oprit în 
orașul austriac Schwechat, întîlnind în 
meci de verificare selecționata locală 
de luniort. Fotbaliștii greci au cîștigat 
cu scpnțl de 12—0. Centrul înaintaș 
Takticos a înscris 8 puncte, celelalte 
4 fiind realizate de Interul dreapta Se- 
vastopoulos.

*
Echipe iugoslavă de polo pe apă 

Partizan Belgrad și-a început turneul 
în R. P. Ungară Întîlnind la Szolnok e- 
chlpa Honved. Jocul s-a terminat la e- 
galitate (2—2).

W
Echipa de box a R. P. Polone, aflată 

în turneu în Japonia, a susținut o nouă

lntîlnire cu selecționata olimpică japo
neză. Pugiliștii polonezi ap repurțaț vic
toria cu scorul de 6—3 (primul meci 
fusese cîștigat de polonezi cu 7—2).

*
Cea de-a 61-a ediție a cursei cicliste 

Internaționale Paris—Roubaix (266 km) 
a fost cîștigată de belgianul Emile 
Daems, care a realizat timpul de 
7h03’33’’. El i-a învins la sprint pe Van 
Looy (Belgia),’ Jansșen (Olanda), Des- 
meț (Belgia), Poulidor (Franța) etc.

*
Boxul • profesionist continuă să facă 

noi victime- La sfîrșițul săptămînii tre
cute alți 3 boxeri și-au gășiț moartea 
pe ringurile din S.U.A. și Australia. In 
Pennsylvania, pqgllistul portorlçan 
Francesco Valesguez a încetat din via
ță la numai g jumătate de oră după ce 
a fost făcut K.Ö. în orașul australian 
Brisbane, Norman Smith și Endizlo Ba- 
relit (ultimul îp vîrstă de 18 ani) au de
cedat, ca urmare a loviturilor grele pri
mite în cursul meciurilor,

Cu toate că de la începutul acestui 
an 5 boxeri și-au pierdut viața, prin
tre care si fostul campion mondial 
Davey Moare, managerii reuniunilor 
profesioniste îșj văd neștlngheriți de 
afaceri, deoarece forurile sportive din 
S.U.A. și din alte țări capitaliste nu au 
luat nici o măsură pentru a asigura 
protecția boxerilor. (Agerpres)

note Pregătirile cicliștilor fruntași
Peste o lună, de la 

Fraga vor pomi într-o 
noua ediție a „Cursei 
Păcii" cei mai valoroși 
cicliști amatori din Eu
ropa și din citeva fări 
de pe alte continente. 
Organizatorii, ca si ci- timpul lor. Ei au cîști- 
cliștii selecționabili în. gat majoritatea locurilor 
echipele țărilor respec- fruntașe, 
five, s-au pregătit din 
vreme și cu minuțiozi
tate pentru importanta 
competiție. An de an, 
tradiția și nivelul teh
nic ridicat la care se 
desfășoară „Cursa Păcii" 
fac din aceasta unul 
din evenimentele spor
tive de importanță țfn- 
temațională.

Cicliștii ■ romîni se 
c " " ' ' ’
multă vreme. Un lot .de 
10 alergători au urmat 
un program de pregăti
re sub conducerea an
trenorului E. Golgoți. 
Fină în prezent ei au 
purcurs. circa 6 000 de
kilometri. Conform pla
nului de pregătire, s-au 
folosit procedee de an
trenament care să ducă 
la îmbunătățirea vitezei 
și întărirea 
In ultima 
alături de cicliști din tense și conștiincioa-

R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Ungară — ci
cliștii noștri au concu
rat în cîtepa întreceri 
de verificare. Rezulta
tele tehnice ale acestora 
au fost publicate la

Pot însă constitui a- 
ceste rezultate un crite
riu obiectiv de aprecie- 

a 
Se

re a formei actuale 
cicliștilor noștri ? 
pare că nu. Mai ales 
că, după cum auî de
clarat și antrenorii lotu
rilor cehoslovac și ma
ghiar, sportivii oaspeți 
n-au atins cea mai bună 
formă la concursurile a- 

antrenează și ei de mai ■ țnintite.
t . î pe aifâ parte, ci

cliștii noștri n-au putut 
să-și dovedească îiir 
treaga lor capacitate, 
deoarece unii (Ziegler, 
Răduleșcu, Cristesçu) au 
fost bolnavi .și au lipsit 
la cțțeva concursuri, iar 
alții (Dumitrescu, Cos- 
ma) și-au „men.afat“ 
forțele îp timpul între
cerilor. Din păcate, nici 
antrenorul n-a insistat 
totdeauna asupra nece
sității unei munci in

rezistenței, 
vreme —

se la alergările 
pregătire și la 
oficiale. Cursele au a- 
vut cîteodată un pa
rader de„. divertis
ment, Așa, bunăoară, în 
ultima întrecere (con
tratimpul pe echipe, de 
la Oradea), doar jumă
tate de traseu a fost 
parcurs în ritm susținut, 
în rest cicliștii au pe
dalat „la pas".

Conducerea tehnică a 
lotului, ca și federația 
de specialitate nu au 
încă motive să mani
feste de pe acum prea 
mult optimism cu pri
vire la faptul că cicliș
tii romîni sînt într-o 
formă ce le-ar putea 
permite o comportare 
de prestigiu la „Cursa 
Păcii", Ar trebui aș
teptate, mai curînd, an
trenamentele și con
cursurile viitoare. Aler
gătorii, la rțndul lor, sînt 
datori să depună un mai 
mare efort pentru înlă
turarea lipsurilor con
statate cu prilejul con
cursurilor de la Oradea, 
punînd accentul pe vi
teză și pe antrenamen
tele specifice de căță
rate.

I. D.

ete 
cele

Ultimul meci de verificare al juniorilor romîni
Ieri seară la lumina reflectoa- juniori și Unguroiu pentru combi- 

........ " ' nata Dingijip,
Lotul echipei reprezentative de 

juijipri a R. P. Romîne pleacă 
mîine dimineață pe caleg aerului 
la Londra. După cum se știe în 
primul meci pe care îl va susține 
în cadrul Turneului U.E.F.A., echi
pa noastră întîlnește sîmbătă 13 
aprilie reprezentativa U.R.S.S.

. relor, pe stadionul „Republicii", lo
tul juniorilor selecționați pentru 
„Turneul U.E.F.A. “ a susținut un 
ultjm joc de verificare înaintea 
plecării în Anglia. întîlnind o for
mație combinată q clubului Di
namo, juniorii au cîștigat întîlniTeg 
cu scorul de 2-=-l. Au marcat Popa 
și Naghi pentru selecționata de

Infîlnirea Botvinnik ~ Petrosian
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Partida a

8-a a meciului pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri Botvjnqik .și 
Petrosian s-a întrerupt' la mutarea 42-a. 
într-o continuare nouă a qambitului da
mei, Botvinnik, cu piësele albe, a jucat 
ia atac, sacrificînd încă de la început

un pion. La' un moment dat, Petrosian 
s-a aflat în mare dificultate, dar cu mu
tări inspirate el s-a degajat de sub pre
siune, reușind să echilibreze situația. 
După schimbul damelor, Botvinnik a 
propus remiza, insă partenerul său nu 
a acceptat.

O cenușăreasa a Africii
După cum s-a anunțat în presă, 

Partidul progresist al poporului din 
Gambia, cel ipai puternic partid din 
această colonie .engleză din Africa 
occidentală, a cerut la conferința a- 
cestuia, care, s-a-încheiat la Bathurst, 
să se .acorde independentă coloniei, 
pînă la sfîrșițul anului 1963. In le-- 
gătură cu intensificarea luptei de 
eliberare din Gambia, revista „AFRI
CA TODAY“, editată de comitetul a- 
merican pentru problemele Africii, 
relatează următoarele :

„Gambia este o «cenușăreasă a A- 
frieji». Este cea mai veche colonie 
a Angliei în Africa de vest. In mod 
formal, țara se împarte într-o colo
nie, care cuprinde citeva insule, și 
un protectorat situat pe continent, 
între care însă, 
în mod practic, nu 
există nici o deo
sebire. Ca și în 
trecut, guvernato
rul englez deține 
controlul asupra securității interne, 
apărării, relațiilor externe și asupra 
aparatului administrativ și de con
ducere. El mai este înzestrat și cu 
«împuterniciri speciale» care nu 
sînt delimitate. In consecință, este 
limpede că drumul Gambiei spire o 
adevărată independență e tot atît 
de greu ca și circulația pe .drumu
rile sale în perioada ploilor.

In prezent, în această țară există 
două grupări politice principale: 
Partidul progresist al poporului din 
Gambia, cu cel mai mare număr de 
aderenți în rîndurile populației, ' și 
Partidul unit. Majoritatea oovîrși- 
toare a populației sprijină Partidul 
progresist al poporului.

Gambia constituie de fapt o întin
să plantație de arahide. Țăranii, ca
re formează 90 la sută din populație, 
se ocupă de cultivarea acestei 
principale culturi, cu ajutorul celor 
mai primitive unelte agricole. Ei lo
cuiesc în colibe acoperite cu tres
tie. In întreaga Gambie există un 
sijiguT spitgl.

Deosebit de greu pentru țărani

Răsfoind presa străină

este „sezonul foametei“ — din mai 
pînă în noiembrie. Pînă în luna mai 
banii obținuți de pe urma vînzării 
arahidelöi au fost cheltuiți, iar pînă 
lo noua recoltă mai este mult. Ca 
urmare, cea-mai mare parte a anu
lui ei sînt nevoiti să trăiască la 
marginea foametei.

Gambia a rămas o țară de mo- 
nocultură și est® nevoită să importe 
articole alimentare din străinătate.

Autoritățile coloniale nu cunosc 
numărul exact al locuitorilor. Cifra 
oficială — 300 000 — este extrem de 
aproximativă, ultimul recensămînt 
Iiind din 1952. După părerea africa
nilor, în Gambia trăiesc astăzi, cam 
500 000.de oameni.

In ansamblu, pe țară, numărul ce
lor ce știu carte 
atinge abia 1 la 
sută.

La un miting 
dintr-o suburbie 
a Bathurst-ului, o- 

ratorii au criticat aspru po
litica Occidentului în ansamblu 
și cea a Angliei în special. U- 
nu.l din ei a declarat, în aplauzele 
unanime ale celor prezenti : „A ve
nii timpul să ne luăm soarta în pro
priile mîini. Englezii trebuie să în
țeleagă că sîntem pătrunși de hotă- 
rirea s-o facem“.

Poporul Gambie! se trezește ; con
știința sa politică crește rapid In
tr-o ouvîntare, Jawara, lider al Par
tidului progresist al poporului, a 
caracterizat astfel actuala situație 
din Gambia : „Nivelul de trai, pu
terea de cumpărare și productivita
tea muncii poporului sînt extrem de 
scăzute. Ni se spune că datorită su
prafeței sale mici și a puținelor bo
gății naturale, Gambia nu trebuie să 
revendice libertatea.

Dat, în primul rînd, în decursul 
deceniilor de dominație, colonialiș
tii englezi n-au întreprins nimic pen
tru dezvoltarea resurselor tării si, în 
al doilea rîrid, orice popor, sărac 
sau bogat, are același drept de a ii 
liber“.

în sprijinit! hotăririlor Congresului 
de solidaritate cu Cuba

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres).— In capitala Mexicului a 
avut loc o conferință consacrată în
cheierii lucrărilor Congresului la- -2 
tino-american de solidaritate cu 
Cuba. Cei care au luat cuvîntul la 
această conferință, reprezentanți de 
seamă ai vieții publice, cunoscuți ,, 
oameni politici, au declarat că spri- 
jină și aprobă cu căldură hotărîrilc i 
congresului.

Congresul latino-american de so
lidaritate cu Cuba, a declarat Ja
cinto Lopez, unul din conducătorii 
Confederației muncitorilor și țăra
nilor din Mexic, arc o mare însem
nătate pentru popoarele Americii 
Latine, Muncitorii și țăranii din ■ 
Mexic vor lupta pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Congresului.

Sportivi romîni primiți 
cu căldură la Havana
HAVANA S (Agerpres). — Atle- . 

tele romîne Iolanda Balaș și Maria 
Diaconescu, care se află la Havana. .. 
ca invitate ale Institutului cuban 
de educație fizică și recreare, au 
asistat la 5 aprilie la încheierea 
campionatului național de baseball. 
Înainte de începerea partidei, spor
tivele romîne au fost prezentate 
publicului cuban care le-a primit 
cu vii aclamații.

Cu acest prilej, Iolanda Balaș și 
Maria Diaconescu s-au întîlnit cu 
dr. Fidel Castro. Primul ministru 
al Cubei a ~ avut ' o convorbire prie
tenească cu sportivele romîne.

Întreaga presă cubană publică, 
informații și fotografii de la sosirea 
în Cuba a reprezentantelor sportu
lui romînesc și de la intîlnirea lor 
cu Fidel Castro.

BUENOS AIRES. Arestarea unor militari argentinieni din rîndul uni
tăților răsculate.

Sîfuath din Argentîna
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

în Argentina situația se normali-, 
zează treptat după înfrmgerea re
beliunii declanșate de comandanții 
marinei militare. Potrivit relatări
lor agenției Reuter, la 7 aprilie s-a 
anunțat oficial ?ă amiralul Carlos 
Kolungia a fost numit în funcția de 
ministru al marinei ca urmare a 
demisiei contraamiralului Carlos 
Garzoni. Aceeași agenție, precum și 
diferite organe de presă diri Bue
nos Aires, relatează că se așteaptă 
o apropiată remaniere a guvernului.

După cum transmite corespon
dentul din Buenos Aires al agenției 
Prensa Latina, contraamiralul Isaac 
Rojas, unul din cei trei conducători 
ai rebeliunii, a fost arestat în noap
tea de sîmbătă spre duminică și 
transportat pe calea aerului în in
sula Martin Garcia în așteptarea ju
decării sale. Ceilalți doi conducă
tori ai rebeliunii, generalii Benja
min Menendez și Federico Toranzo 
Montero, care sînt dați dispăruți, 
sînt urmăriți de agenți ai siguranței 
și poliției militare.

D IE IP « E T U T li ID) IE ||
NOTĂ RECĂPITULÂTIVĂ

Regele Arabiei Saudite a făcut 
recent o îndelungată călătorie la 
Nisa, pe Coasta de Azur, însoțit de 
o numeroasă suită: 120 de persoa
ne, membri ai familiei, favorite și 
curteni care au ocupat patru pa
late și mari hoteluri din Nisa. Îna
inte de a pleca mai departe spre 
Paris, suveranul a cerut intenden
tului său general să-i prezinte nota 
recapitulativă a cheltuielilor. Și a 
semnat fără a clipi, 4 cecuri în va
loare de 400 mii de franci. Fără a 
clipi, pentru că are de unde plăti. 
El este unul din marii potentați ai 
lumii, Veniturile casei regale au un 
miros puternic de petrol care se 
găsește din belșug în subsolul Ara
biei Saudite. Nu profită însă masele 
populare din această. țară de rede- 
vențele companiilor petroliere ame
ricane sau engleze care exploatează 
„aurul negru".

BICIUIRI ÎN PUBLIC

„Aplicarea pedepsei datînd din 
secolul 18 este lucrul cel mai potri
vit pentru penalizarea infracțiuni
lor tipice secolului XX“, a anunțat 
curtea supremă a .statului ameri
can Delaware atunci cînd a con
damnat pe Franklyn Cannon în

vîrstă de 20 de ani, la 20 de lovituri 
de bici în public, pentru furturi re
petate.

Legea biciuirii în public este an
terioară proclamării independenței 
Statelor Unite.

Delaware este singurul stat din 
S.U.A, care a mai păstrat această 
lege pînă azi.

Executarea pedepsei va avea loc 
în mod public în curtea închisorii 
Dover și în America secolului XX 
se caută acum un paznic de închi
soare care să se priceapă la mînui- 
rea cnutului.

„RĂZBOIUL" PRODUSELOR 

LACTATE

Presa franceză reiaiează despre con
flictul, nu lipsi* de umor, care îi opune 
în prezent pe < unt producător de 
produse lactate francezi, rival'lor Io' 
din Danemarca. Acest „mic război a1 
brînzeturi'or" — cum este denumi* în 
presa pariziană — a începu* Drin lan
sarea une! „mode" care se răspîn- 
deșfe acum în Danemarca, de a pre
fera brînzeluri franțuzeș* . In conse
cință, exporturile franceze de produse 
lactate cu des*inafia Danemarca s-au 
dubla* din 1961 și pînă în anu urmă
tor, cont'nuînd ș, în prezent o linie 
ascendentă.

Aceas’ă ,modă qas'-onomicä " —
după exp.esia unu par -— nu i-a bu

cura* de <el pe producătorii danezi, 
îngrijorați, aceșf a au trecut la „con
traofensivă" lansînd o propagandă sis
tematică împotriva produselor concu
rente franceze cărora le diminuează 
calitățile și împotriva danezilor snobi 
care le preferă...

ACCIDENT ÏNTR-O SALĂ 

DE CINEMATOGRAF

Agenția U.P.l. anunță că dumini
că seara balconul sălii cinemato
grafului din localitatea Balaguer 
din provincia Lerida (Spania) s-a 
prăbușit. Potrivit agenției, cel puțin 
cinci persoane șiau găsit moartea, 
iar aproape 100 au fost rănite. 20 
de persoana se află în stare gravă, 
în timpul accidentului, în sală se 
aflau 500 de persoane.

O STATISTICĂ TRAGICĂ

Potrivit Federației americane a 
antrenorilor de fotbal, anul trecut 
in S.U.A. au murit 26 de tineri în 
timp ce pracltcau acest ioc. Revista 
„Ring Magazine" relatează că în a- 
celași an numărul deceselor, ca ur. 
mare a luptelor pe ring, s-a ridicat 
la 7/3; 6 dintre cei decedați erau 
boxeri profesioniști. In rîndul bas. 
chetbaliștilor s-au înregistrat 5 
mortt, cifră egală șt pentru cei ce 
uu piacucat baseball-ul.
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Tulburări în Guyana Britanică

Chernàrile C. C. al P. C. U. Ș. 
cu prilejul zilei de 1 Mai

Lucrările Conferinței 
pentru dezarmare de ia Geneva

Bertrand Russell condamnă 

intervenția S« U. A. 

în Vietnamul de sud

GENEVA 8. — De la trimisul 
special Agerpres, C. Benga :

La 8 aprilie, la Geneva a avut loc 
o nouă ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
■ Cehoslovaciei, Karel Kurka, a ară
tat printre altele că în ciuda unor 
luări de poziție contrarii, ca, de 
pildă, aceea a senatorului american 
Humphrey, puterile nucleare occi
dentale continuă să facă eforturi 
pentru a convinge lumea că există 
posibilitatea ca o putere nucleară să 
facă experiențe atomice clandestine, 
creînd în acest fel piedici în calea 
realizării unui acord privind inter
zicerea experiențelor de acest fel. 
în ședința din 6 martie a.c., a spus 
în continuare reprezentantul ceho
slovac, conducătorul delegației R.P. 
Romîne, George Macovescu, a ară
tat șubrezenia așa-zisei „baze" știin
țifice a poziției S.U.A. într-una 
din cele mai arzătoare probleme ale 
perioadei postbelice, aceea a înce
tării experiențelor cu arma nuclea
ră. Guvernul Statelor Unite, a spus 
Kurka, dispune de aparatajul nece
sar pentru detectarea și identifica
rea experiențelor nucleare, dar el 
refuză să aducă aceasta la cunoș
tința opiniei publice pentru a-și pu
tea susține cererea de a se accepta 
un număr exagerat de mare de in
specții la fața locului.

A luat apoi cuvîntul Stelle, șeful 
delegației americane, din cuvînta
rea căruia a reieșit limpede că 
S.U.A. nu și-au schimbat poziția nici 
în ceea ce privește problema înche
ierii unui acord privind interzice
rea experiențelor nucleare și nici în 
ceea ce privește controlul.

Semion Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a subliniat, prin
tre altele, că tratatul de interzicere 
a experiențelor nucleare nu repre
zintă prin sine însuși o măsură de 
dezarmare, că încetarea experiențe
lor este o măsură simplă, ușor de 
îndeplinit. De aceea mul ți au spe
rat că un acord în acest sens va fi 
încheiat în 2—3 săptămîni, iar 
U.R.S.S., pentru a accelera tratati
vele, a acceptat 2—3 inspecții la 
fața locului deși, după cum se știe, 
nu este nevoie de ele, întrucît mij
loacele naționale de control sînt 
suficiente pentru detectarea și 
identificarea experiențelor nuclea
re. Cu toate acestea, a arătat Ța
rapkin, Statele Unite nu vor să în
cheie un acord privind interzicerea

experiențelor nucleare și. continuă 
pregătirile militare. Reprezentanții 
americani și partenerii lor occiden
tali la Conferința dezarmării de la 
Geneva fac eforturi pentru a antre
na membrii comitetului în discuții 
privind detaliile tehnice ale contro
lului înainte de a exista un acord 
asupra problemelor principale, și 
anume cota de inspecții la fața lo
cului și numărul de stații automate 
de control. Atîta timp cit nu s-a 
căzut de acord asupra acestor pro
bleme, a subliniat S. Țarapkin, nu 
se poate trece la discutarea deta
liilor tehnice ale controlului.

Godber, conducătorul delegației 
engleze, a susținut în întregime po
ziția S.U.A. în problema interzice
rii experiențelor cu arma nucleară 
și a controlului, neaducînd nici un 
element în plus.

NEW YORK 8 (Agerpres). — în
tr-o scrisoare adresată ziarului 
„New York Times”, cunoscutul filo
zof englez B. Russell arată că singu
rul țel al „războiului de nimicire” 
purtat de S.U.A. în Vietnamul de 
sud „este de a menține un regim 
brutal și feudal și. de a. extermina 
pe toți acei care rezistă dictaturii. 
Pe de altă parte, acest.război urmă
rește invadarea Vietnamului de 
nord”. El își exprimă părerea că 
„obiectivul real care determină 
S.U.A. să continue politica brutală 
abandonată de Franța în Indochina 
este de a apăra interesele lor econo
mice și de a împiedica aplicarea re
formelor sociale profunde în a- 
ceastă parte a lumii”. Autorul scri
sorii condamnă apoi folosirea de 
către trupele diemiste sprijinite de 
consilieri americani a bombelor cu 
napalm și a substanțelor chimice.

Noul buget —
După ce ministrul de 

finanțe al Marii Britanii, 
Reginald Maudling, a 
prezentat în fața Came
rei Comunelor proiectul 
de buget, în țară s-a răs- 
pîndit o atmosferă de ne
încredere. In cadrul dez
baterilor din parlament, 
reprezentantul opoziției 
laburiste, James Callag
han, a declarat că buge
tul urmărește scopuri pro
pagandistice. O acțiu
ne de „strategie electo
rală" — astfel a calificat 
liderul partidului laburist 
H. Wilson proiectul de 
buget.

Să recapitulăm preve
derile noului buget pe 
exercițiul fiscal 1963-1964. 
Suma de 1838 000 000 
lire sterline (o creștere de 
117000 000 lire sterline 
față de anul trecut) este 
prevăzută la capitolul 
cheltuieli militare. Nu e 
de mirare, deci, că creș
terea alocațiilor pentru 
industrie, comerț, trans
porturi este mult mai 
mică, iar pentru educație 
cu totul neînsemnată. Un 
asemenea buget 
constitui deci un 
lent destul

un act de strategie electorală
pentru industrie de na
tură să rezolve proble
ma spinoasă a șomajului 
și nici nu va fi de mare 
ajutor oamenilor muncii 
cu salarii mici. Presa con
servatoare face o largă 
campanie „concesiilor fis
cale“, dar după cum se

remarcă aici, campania 
nu are șanse să atragă in 
mod simțitor simpatia ji 
mai ales votul alegători
lor. Trebuie menționat că 
acele „concesii fiscale’ 
vor provoca un deficit de 
circa 700 000 000 lire ster
line — cel mai mare defi
cit bugetar înregistrat din 
anul 1946 și pînă acum.

Bugetul prevede scutiri 
de impozit pe venit în 
sumă de 294 milioane 
lire. Semnificativ este însă 
faptul că, din
sumă, reducerile acordate 
marelui bussines sub for
mă de alocații pentru de
gradarea utilajelor și a fa
bricilor și reducerile la ta-

această

nu va 
stimu- 

p uter nie

Iată cum ilus
trează caricatu
ristul Cummings 
avantajele oferi
te contribuabilu
lui englez <le că
tre noul buget. 
Ceea ce dă mi
nistrul de finan
țe Maudling esto 
luat de Bee
ching, directorul 
căilor ferate.

xele ce se plătesc pentru 
timbre la vînzarea acțiuni
lor vor însuma 276 milioa
ne lire.

Infimele avantaje pe 
care le capătă contri
buabilul englez de rînd 
prin prevederile fiscale 
ale noului buget sînt ani
hilate de multe ori prin 
diferite alte măsuri luate 
de autorități. Amintim în 
această privință faimosul 
„raport Beeching“ întoc
mit sub pretextul renta
bilizării căilor ferate, în 
prezent deficitare. Prin 
aplicarea acestuia, 150 000 
de salariați ai căilor fe
rate engleze urmează să 
rămînă fără lucru, prevă- 
zîndu-se de asemenea o 
majorare cu peste zece 
la sută a tarifelor trans
porturilor pe căile ferate. 
Cum s-ar spune : dai cu o 
mînă și iei înapoi cu 
amîndouă.

„Bugetul, arată „Daily 
Herald", nu este excep
țional... 
indiciu 
proiect amplu de asa
nare a 
nici un indiciu în ce pri
vește un plan pe termen 
lung pentru regiunile în 
dezvoltare și nici în ceea 
ce privește o campanie de 
intensificare a exporturi
lor“.

în general opinia pu
blică constată că dacă bu
getul prezentat de Maud
ling este de natură să 
ducă la. o oarecare destin
dere în situația internă a 
țării, el este departe de 
„marele proiect“ care ar 
avea menirea să permită 
industriei de a lua un nou 
avînt, de a rezolva pro
blema șomajului etc. In a- 
cest sens, numeroși ob
servatori își exprimă în
doiala că el va fi în mă
sură să oprească „mareea 
anticonservatoare“ înre
gistrată în alegerile par
țiale din ultimii doi ani.

JOHN GRITTEN

Nu este nici un 
că ar exista un

economiei țării,

Clay-Rockefeller și „ajutorul
pentru străinătate“

Tn Congresul S.U.A. a început ri
tualul dezbaterii anuale a ceea ce 
se numește „ajutorul pentru străi
nătate“. în această . dezbatere se 
ciocnesc ca de obicei două stiluri 
opuse : documentele oficiale, în spe
cial mesajul președintelui, în care 
se întîlnesc cuvinte ca „generozita
tea ?i mărinimia S.U.A.", ca ,/rolul 
mesianic în salvarea țărilor sărace", 
sau ca „înaltele idealuri americane“ 
și, pe de altă parte, discursurile se
natorilor care vorbesc de „interesele 
strategice americane", de „profitu
rile corporațiilor americane“ și care 
fac socoteala „în dolari și cenți“ cu 
cît costă mai ieftin întreținerea unui 
soldat sudeoreean, tailandez sau 
turc decît a unui soldat american.

Este drept că în timp ce documen
tele guvernamentale 6Înt destinate 
consumului străinilor, senatorii vor
besc cu gîndul la alegeri. Intr-un 
stil și mai pragmatic se exprimă 
două rapoarte cate au precedat 
dezbaterea din Congres : raportul 

Clay și raportul Rockefeller.
Clay este generalul în retragere 

care a fost trimis ca reprezentant 
special al președintelui Kennedy în 
Berlinul occidental. El s-a retras din 
armată, dar a devenit foarte activ în 
conducerea următoarelor firme : 
Central Savings Bank, Continental 
Can, Marine Midland Trust, Ameri
can Express, General Motors, United 
Fruit, General Aniline etc. în această 
calitate a primit de la președintele 

.S.U.A. însărcinarea ca. împreună cu 
alți oameni de afaceri, economiști și 
experți în materie, să studieze pro
blema „ajutorului pentru străinătate" 
și să întocmească un raport.

Celălalt raport poartă numele lui 
David Rockefeller, președinte al ce
lei mai mari bănci Chase Manhattan 
și unul dintre frații care constituie 
cel mai puternic grup financiar a- 
merican. Ca atare un Rockefeller 
poate să dea publicității un aseme
nea raport fără a primi o însărcina
re în acest sens din partea guver-

nulul. (Raportul Rockefell&r din 1958 
privitor la problemele militaro-etra- 
tegice ale S.U.A. stă și azi la baza 
politicii americane).

Esența celor două rapoarte rezidă 
în cerința de a se transforma „ajuto. 
rul pentru străinătate“ într-un instru
ment mai eficace și mai fățiș al mo
nopolurilor americane. • Raportul 
Rockefeller spune deschis : „S.U.A. 
ar trebui să-și concentreze progra
mul de ajutor economic în țările 
care arată cea mai mare înclinație 
de a adopta măsuri pentru îmbună
tățirea climatului de investiții și să 
refuze ajutorul țărilor care nu au 
realizat performanțe satisfăcătoare 
în această privință“.

Ce înțelege Rockefeller prin „aju
tor economic" și „climat bun de in
vestiții“ o arată următorul calcul al 
presei economice americane : în ul
timii doi ani, țările latino-americane 
au primit circa 111 milioane dolari 
de la guvernul S.U.A. (din totalul de 
603 milioane credite au plătit 350 mi
lioane în contul datoriilor din trecut 
și 142 milioane ca dobînzi și comi
sioane), iar corporațiile nord-ameri- 
cane, în aceeași perioadă, au scos 
din America Latină sub formă de 
profituri la capitalurile investite 
circa 1 600 milioane dolari, adică de 
14 ori mai mult. O ilustrare și mai 
concretă a modului cum operează 
„ajutorul pentru străinătate“ o oferă 
cazul Iranului : după 1953, cînd în 
urma loviturii de stat organizată de 
C.I.A. (Agenția Centrală de Spionaj 
din S.U.A.) a fost înlăturat de la pu
tere guvernul Mosaddîk, S.U.A. au 
acordat monarhiei iraniene un „aju
tor" de aproape un miliard de do
lari. Drept rezultat, companiile ame
ricane au obținut peste 40 la sută 
din petrolul iranian, ceea ce s-a sol
dat numai în perioada 1955—1961 
cu un profit net de 1 100 milioane 
dolari, adică mai mult decît întreg 
„ajutorul american" pentru Iran.

Ambele rapoarte insistă ca guver
nul american să condiționeze acor-

darea „ajutoiului“ de respectarea 
privilegiilor firmelor americane și a 
proprietăților acestora în țările res
pective. Mai mult, ele cer măsuri îm
potriva naționalizărilor și a capita
lismului de stat. Raportul Clay spune 
textual: „S.U.A. nu trebuie să acorde 
ajutor guvernelor străine care cre
ează întreprinderi de stat ce concu
rează cu întreprinderile particulare 
existente“. Cu alte cuvinte, se dă un 
avertisment țărilor din Asia, Africa 
și America Latină care și-au creat 
un sector de stat în economie, tocmai 
în scopul apărării intereselor națio
nale împotriva dominației capitalului 
străin. Sistarea ajutorului american 
pentru Ceylon în momentul cînd 
această țară a hotărît să ia măsuri 
pentru protecția bogăției petrolifere 
a dezvăluit cu prisosință această 
latură a „ajutorului american".

Pentru ca să nu se creadă cumva 
că condițiile impuse sînt exclusiv 
economice, raportul Clay cere să se 
înceteze „ajutorul“ pentru statele 
„care critică S.U.A.“ și să se reducă 
„ajutorul economic și militar pentru 
țările care nu sîpt aliate ale S.U.A. 
sau membre ale alianțelor cu care 
sînt asociate S.U.A." Pe scuit, în stil 
laconic, militar, se cere țărilor care 
vor să primească acest soi de „aju
tor“ să nu crîcnească, să urmeze 
orbește linia politică americană, să 
se alieze S.U.A. pe plan militar, să 
renunțe la suveranitatea națională și 
să ducă o politică, internă pe placul 
guvernului american. Există în ra
portul Clay și un avertisment nevoa- 
îat dat Indoneziei „dacă nu va pune 
ordine în interiorul țării, nu va a- 
corda un tratament echitabil credi
torilor străini și întreprinderilor stră
ine și dacă nu -se va abține de la 
aventuri pe plan internațional“. Cei 
familiarizați cu lexiconul politic a- 
merican știu că prin „aventuri" se 
înțelege levendicarea Irianului de 
Vest, sprijinirea luptei drepte a po
porului din Brunei și tot ceea ce 
contravine intereselor imperialiste.

GEORGETOWN 8 (Agerpres). — 
Elemente aflate in slujba cercurilor 
de dreapta sprijinitoare ale politicii 
colonialiste a Marii Britanii au în
cercat să provoace tulburări în Gu
yana Britanică. După cum se știe, 
Guyana Britanică urmează să cape
te independența, dar cercurile colo
nialiste caută prin toate mijloacele 
să întîrzie data acordării indepen
denței țării.

După cum transmit agențiile 
cidentale de presă, tulburările 
început vinerea trecută cînd, la or
dinele unor lideii sindicali de 
dreapta, grupuri de huligani au a- 
tacat și incendiat magazine și locu
ințe particulare pe străzile orașului 
Georgetown. Poliția a fost nevoită 
să intervină.

Agenția France Presse transmite 
că primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Cheddi Jagan, a declarat la 
7 aprilie în cadrul unei conferințe 
de presă că este hotărît ca ordinea 
și legea să fie respectate în țară. 
El a condamnat actele de „vanda
lism“ și a declarat că- guvernul va 
lua măsurile cele mai severe pen
tru a împiedica continuarea unor 
asemenea acte. In același timp, 
d-na Janet Jagan, președinta Parti
dului progresist al poporului, a dat 
publicității o declarație în care 
subliniază că „anumiți politicieni și

oc- 
au

de

Tratativele tripartite 
de la Cairo

CAIRO 8 (Agerpres). — După 
două zile de consultări prelimina
re, la 7 aprilie au început în mod 
oficial tratativele tripartite în ve
derea constituirii unei uniuni fede
rale între R.A.U., Siria și Irak. La 
tratative participă din partea R.A.U. 
președintele Nasser, din partea Si
riei, El Atassi, președintele „Consi
liului național al comandamentului 
revoluției“, iar din partea Irakului 
primul ministru El Bakr. Agenția 
Associated Press relatează că „nu e- 
xistă nici un indiciu în privința du
ratei tratativelor și a rezultatului fi
nal pe care îl vor avea“.

Observatorii subliniază faptul că 
într-un articol publicat în ziarul e- 
giptean „Al-Ahram“ cu o zi înain
tea reluării tratativelor, cunoscutul 
ziarist Hassanein Heykal, care ex
primă de obicei punctul de vedere al 
președintelui Nasser, a reluat o se
rie de afirmații în legătură cu di
vergențele dintre conducătorii 
R.A.U. și partidul naționalist arab 
Baas care deține poziții dominante 
în actualele guverne alé Siriei și Ira
kului. „Există o anumită neînțele
gere între Baas și R.A.U., scrie el. 
Această neînțelegere a sporit în in
tensitate. Se poate spera că ea se va 
atenua și că se va găsi un teren de 
înțelegere. Pînă în prezent nu am 
realizat încă nimic. Aceasta este 
deci problema care se va ridica de 
la sine în cadrul tratativelor, îna
intea oricărei alte discuții de de
taliu“.

★
ALGER. La 7 aprilie s-a reîntors 

la Alger delegația guvernamentală 
algeriană care a întreprins o vizită 
în mai multe țări arabe — R.A.U., 
Irak, Yemen și Siria. într-o decla
rație făcută la sosire Houarj Bou
medienne, ministrul apărării națio
nale și conducătorul delegației, a 
relevat că delegația algeriană „a 
participat la lămurirea unor pro
bleme care se pun în fața țărilor 
arabe pe calea spre unitate”.

După cum se vede, la Washington 
rolurile au fost împărțite. Adminis
trația Kennedy, care duce o poli
tică mai flexibilă față de țările neu
tre afro-asiatice și cultivă asiduu 
relațiile cu guvernele acestora, con
tinuă să le vorbească despre „mări
nimia dezinteresată“ cu care le a- 
cordă „ajutor“, adăugind doar obiș
nuitele clișee anticomuniste. Lui 
Clay, „omul de mînă forte", îi revine 
însă sarcina de a spune pe șleau 
acestor guverne că dacă vor să pri
mească dolari trebuie să-și plece 
capul. Aceasta amintește vechiul 
motto al politicii americane : „vor
bește cu blîndețe și poartă o bîtă 
mare“, aplicat printr-o bine regi
zată diviziune a muncii.

Ce a determinat această înăsprire 
a politicii în administrarea „ajutoru
lui pentru străinătate" ?

Față de dificultățile crescînde pe 
care S.U.A. le întîmpină atît în viața 
economică internă, cît și pe piața 
externă, în special în balanța de 
plăți care rămîne deficitară, presiu
nea pentru reducerea „ajutorului“ a 
devenit puternică. Senatorul demo
crat Symington a spus în această 
ordine de idei : „Cu o datorie națio
nală de 300 miliarde dolari, cu cel 
mai mare buget de cheltuieli în 
timp de pace în istorie, cu un pro
iect de reducere a impozitelor și cu 
un deficit previzibil, se pune între
barea : de unde banii ?“ De altfel și 
raportul Clay propune o reducere 
cu 500 milioane dolari a programu
lui administrației pentru. 1964, pro
punere pe care președintele a ac
ceptat-o. De aici, tendința firească 
de „a stoarce maximum din dola
rul“ acordat pentru străinătate.

La aceasta se adaugă neliniștea 
marelui capital față de creșterea 
sectorului de stat în economia unor 
țări ca India, Brazilia, R.A.U., Cey
lon și altele și față de măsurile de 
naționalizare adoptate în tot mai 
multe țări din Asia, Africa și Ameri
ca Latină. In rapoartele Clay și Roc
kefeller își găsește expresia dorința 
marilor monopoluri ca guvernul a- 
merican să se angajeze într-un mod 
categoric într-o politică de stăvilire 
a acestor tendințe și să folosească 
tot felul de amenințări în acest scop.

Dar nici Clay și cu atît mai pu
țin Rockefeller nu uită că pe lîngă 
funcția de instrument al politicii ex-

lideri sindicali, ostili guvernului, au 
încercat pe calea provocării de in
cidente să frîneze dezvoltarea eco
nomică a țării și să agraveze șo
majul“. Ea a acuzat în același timp 
cercurile de dreapta că intenționea
ză să creeze în țară o situație care 
să ofere Marii Britanii prilejul de a 
amîna acordarea independenței 
Guyanei Britanice.

Potrivit agenției France Presse, 
unitățile militare engleze din aceas
tă țară au fost puse sub stare de 
alarmă.

patriei sale împotriva atentatelor a_ 
gresive ale imperialiștilor ameri
cani”.

Se transmite un salut frățesc oa
menilor müncii din Iugoslavia.

Este adresat un salut fierbinte 
popoarelor din India, Indonezia, 
Laos, Birmania, Ceylon, Cambodgia.
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Adoptarea noii constituții 
iugoslave

BELGRAD 8 (Agerpres). Scupș- 
cina Populară Federativă a R.P.F.I. 
a adoptat în unanimitate la 7 apri
lie, într-un cadru festiv, noua cons
tituție. Potrivit constituției, a fost 
proclamată Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia.

Deschiderea sesiunii
Consiliului S.E.A.T.O.

8PARIS 8 (Agerpres). — La 
aprilie s-a deschis la Paris sesiunea 
Consiliului ministerial al pactului 
agresiv al Asiei de sud-est — 
S.E.A.T.O.

Sesiunea se desfășoară pe fondul 
unor serioase disensiuni între mem
brii acestui bloc și al eforturilor în
treprinse în. vederea unor noi mă
suri împotrivă 'mișcărilor de elibe
rare națională' din Asia de sud-est.

COPENHAGA. Guvernul R. F. 
Germane a interzis demonsfrajia co
mună a adversarilor danezi și vest-ger- 
mani ai înarmării atomice. Tntîlriirea 
partizanilor păcii din cele două țări 
urma să aibă loc în oiașul vest-german 
Flensburg în timpul apropiatului marș 
al adversarilor înarmării atomice. Ho- 
tărîrea guvernului R.F.G. a stîrnif in
dignarea opiniei publice daneze. Aso
ciația pe întreaga Danemarcă „Mișca
rea împotriva armei atomice” a adre
sat guvernului vest-german o telegramă 
de protest.

BUDAPESTA. La Budapesta s-a 
deschis ședința lărgită a Comitetu-

as

terne, „ajutorul pentru străinătate“ 
constituie un business foarte profi
tabil. In august 1962, pentru a ri
posta acelor membri ai Congresu
lui care cer reduceri mult mai sub
stanțiale ale fondurilor respective. 
Departamentul de Stat a prezentat o 
dare de seamă în fața comisiilor 
Camerei și Senatului în care se 
arată că în perioada 1945-1961 circa 
75 la sută din acest „ajutor pentru 
străinătate“'' a fost cheltuit în... inte
riorul S.U.A., că pentru 1962 s-a pre
văzut să se cheltuiască 80 la sută, 
iar pentru 1963 — circa 85 la sută 
pe piața americană. Revista U. S. 
News & World Report scria : „Esența 
adevărată a ajutorului pentru stră
inătate rezidă în faptul că s-a trans
format într-o subvenție permanentă 
a economiei americane“. Cu alte 
cuvinte pentru Washington a ajuta 
pe alții înseamnă a se ajuta pe 
sine.

De altfel, la o analiză mai atentă 
Tezultă că în deceniul 1950—1960, cel 
mult 10 la sută din acest „ajutor“ a 
fost folosit pentru creșterea econo
miei țărilor slab dezvoltate, deoare
ce grosul cheltuielilor a mers 
tru armamente, 
matelor, poliției, 
stat etc. Lista

întreținerea 
aparatului 

celor zece 
care au primit cele măi mari sume 
în cadrul „ajutorului pentru străină
tate“ în perioada 1945-1962 de
monstrează în mod convingător 
prioritatea acordată factorului mili- 
taro-strategic : Franța, Anglia, Italia, 
Coreea de Sud, R.F.G., Taivan, In
dia, Turcia, Japonia, Grecia. Este 
drept că în ultimii ani partenerii din 
N.A.T.O. care și-au redresat econo
mia primesc mult mai puțin din 
acest „ajutor“, iar faptul că de la 
an la an crește capacitatea statelor 
socialiste de a acorda țărilor slab 
dezvoltate un ajutor care merge real, 
mente la creșterea economiei a- 
cestora determină pe politicienii a- 
mericani să acorde atenție proble
mei.

Discuția din Congresul american 
demonstrează că dificultățile cres- 
cînde pe care le întîmpină politica 
imperialistă silesc Washingtonul să 
folosească „ajutorul pentru străină
tate" ca un instrument mai fățiș și 
mai agresiv al politicii americane.

MOSCOVA 8 (Agerpres).— TASS 
transmite : C.C. al P.C.U.S. a dat pu. 
blicității chemările cu prilejul zilei 
de 1 Mai. Chemările cuprind cuvin
te de salut în cinstea zilei de 1 Mai 
— Ziua solidarității internaționale 
a oamenilor muncii, Ziua unității și 
frăției muncitorilor din toate țările, z-aua, niuwuu«, ccjiuu, i>amuuuSjo. 
în cinstea marxism.leninismului, Afganistan, popoarelor _ din țării- 
măreața învățătură revoluționară, 
puternică armă ideologică a oame
nilor muncii din întreaga lume.

Printre primele chemări figurează 
chemarea pe care oamenii au cu. 
noscut-o din „Manifestul partidului 
comunist” — „Proletari din toate 
țările, uniți-vă!” — și cuvintele de 
salut în cinstea păcii și prieteniei 
între popoare.

C.C. al P.C.U.S. cheamă popoare
le lumii să lupte pentru lichidarea 
deplină și definitivă a rușinosului 
sistem de robie colonială, să de. 
maște esența antipopulară, prădal
nică a imperialismului, să de
maște pe ațîțătorii la război impe
rialiști și să lupte mai energic pen
tru asigurarea unei păci trainice și 
de nezdruncinat, pentru dezarma
rea generală și totală.

„Popoare din toate țările, cereți 
încheierea tratatului de pace ger.

arabe, popoarelor africane și po
poarelor Americii Latine și altor 
popoare.

Chemările cuprind cuvinte de sa
lut în cinstea prieteniei și colabo
rării dintre popoarele Angliei, SILA., 
Franței și U.R.S.S. în interesul unei 
păci trainice în întreaga lume.

Sînt adresate cuvinte de salut 
politicii externe leniniste, iubitoare 
de pace, a Uniunii Sovietice, vi- 
tezelor forțe armate sovietice, în
cununate de victorii, în cinstea a_ 
lianței de neclintit a clasei munci
toare și țărănimii colhoznice din 
U.R.S.S., în cinstea unității de ne- . 
zdruncinat și a prieteniei- frățești 
între popoarele Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oame
nii sovietici să-și consacre toa
te,forțele creării bazei. tehnice-nr>. ' 
teriale a comunismului, să -11 • 
gească întrecerea socialistă a întriâ 

man și transformarea Berlinului oc- gului popor, să îndeplinească majn- 
cidental în oraș liber, demilitari
zat !” — se spune într-una din 
chemări.

C.C. al P.C.U.S. salută unitatea 
marxist.leninistă indestructibilă și 
coeziunea marii armate a comuniș
tilor din întreaga lume și cheamă 
la întărirea unității de acțiune a 
oamenilor muncii din toate țările 
în lupta pentru pace, democrație și 
socialism.

C.C. al P.C.U.S. trimite un salut 
înflăcărat partidelor comuniste și 
muncitorești frățești — avangarda 
de luptă a clasei muncitoare și a tu. 
turor oamenilor muncii.

Chemările conțin cuvinte de salut 
în cinstea sistemului mondial so
cialist — vlăstar al clasei muncitoa. 
re internaționale, puternică comuni
tate a popoarelor libere, suverane, 
care pășesc pe calea socialismului 
și a comunismului.

Se transmit saluturi frățești oa. 
menilor muncii din Albania, Bul
garia, Cehoslovacia, China, R. P. D. 
Coreeană, R.D. Germană, R.P. Mon. 
golă, Polonia, Romînia, Ungaria și 
R.D. Vietnam care construiesc so
cialismul.

„Salut frățesc oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă, 
constructori ai socialismului. Trăias
că prietenia veșnică de nezdrunci
nat și colaborarea dintre popoarele 
sovietic și romîn” — se spune în
tr-una din chemări,

C.C. al P.C.U.S. salută frățește e. 
roicul popor al Cubei „care con- și Fericirea tuturor popoarelor- 
struiește socialismul, apără cu ab. se spune în încheierea chemărilor 
negație libertatea și independența C.C. al P.C.U.S.

te de termen planul anului al 5-lea 
al septenalului 1959—1965, să întă
rească pe toate căile proprietatea .. 
socialistă — baza puterii' țării și a 
creșterii continue a bunăstării po
porului.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe lucră
torii de pe tărîmul științei să lupte 
pentru înflorirea continuă a știin
ței, pentru progresul tehnic, și cin- ■ 
stește știința sovietică înaintată, pe 
realizatorii navelor cosmice, pe glo
rioșii cosmonaUți sovietici.

Chemările cuprind, de asemenea, 
cuvinte de salut în cinstea sindica
telor sovietice — o școală a comu
nismului, în cinstea femeilor sovie
tice — constructori activi ai socie
tății comuniste — în cinstea Comso- 
molului leninist și a gloriosului ti
neret sovietic. Comuniștii și comso- 
moliștii sînt chemați sa pășească în 
avangarda luptei întregului popor 
pentru construirea comunismului 
în U.R.S.S.

Chemările C.C. al P.C.U.S. glorifi
că marele popor sovietic — con
structor viteaz al comunismului, 
luptător dîrz pentru pace și ferici
rea tuturor oamenilor de pe pă_ 
mînt, marea unitate de nezdrunci
nat dintre partid și popor. Uniu
nea Sovietică și guvernul sovietic, 
partidul comunist întemeiat de 
Lenin.

„Trăiască comunismul care instau
rează pe pămînt Pacea, Munca, Li
bertatea. Egalitatea, Fraternitatea

lui executiv al Federației internațio
nale a sindicatelor lucrătorilor din 
învățămînt. "La lucrările Comitetu
lui executiv, iau parte reprezentanți 
din 17 țări. Din partea R. P. Romine 
participă o delegație formată din 
prof. univ. Ion Nistor, președintele 
C.C. al Uniunii sindicatelor din in
stituțiile de învățămînt și cultură, 
și prof. univ. Stancih Stoian, direc
torul Institutului de științe peda
gogice.

HAVANA. La 6 aprilie a fost 
inaugurată la Havana, în clădirea 
Ministerului Sănătății Publice, ex
poziția românească de afișe sani
tare. La vernisaj au luat cuvântul 
dr. Carlos Font Pupo, adjunct al 
ministrului sănătății publice și Mi
hail Magheru, ambasadorul R. P. 
Romine în Cuba.

LONDRA. Ziarul conservator „Daily 
Mai!” scrie în numărul său din 8 apri
lie că „Anglia a oferit Germaniei oc
cidentale un post cheie în conduce
rea N.A.T.O. — postul de adjunct al 
comandantului suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O., în prezent deținut 
de un general britanic. în schimbul a- 
acesfei oferte, arată ziarul, Marea Bri- 
tanie dorește să preia conducerea pro
iectatelor 
nale

tor care face parte din coaliția gu
vernamentală, 98 495 de voturi.

PEKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, un avion militar e- 
merican a violat la 8 aprilie spa
țiul aerian al R. P. Chineze în re
giunea insulelor Șișațiundao (pro
vincia Guandun). Tot la 8 aprilie 
o navă militară americană a pă
truns în apele teritoriale ale R. P. 
Chineze la est de Baițiuan (provin
cia Fuțzian) și a staționat acolo a- 
proximativ o oră. în legătură cu a- 
ceasta purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost împuternicit 
să dea cel de-al 238-lea avertisment 
serios.

Demonstrație a negrilor 
reprimată cu brutalitate

NEW YORK. La 7 aprilie, în. ora
șul Birmingham (statul Alabama) 
s-au produs grave incidente în 
timpul unei demonstrații pașnice or- , 
ganizate de cîteva sute de negri \ 
care cereau abolirea legilor cu ca
racter rasial. După cum transmite 
agenția France Presse, manifest 
ții au fost atacați cu brutalitate) > 
poliție. împotriva negrilor , s-a ue- 
clanșat furia unui mare .număr de 

„forje nucleare mulfinajio- rasiști din Birmingham 'care au aju- 
ale N.A.T.O.".
Alegerile municipale

din Chile

a-SANTIAGO DE CHILE. La 7 
piilie în Chile au avut loc alegeri 
municipale. Potrivit datelor prelimi
nare, transmise de agenția Prensa 
Latina, partidele comunist și socia
list au obținut respectiv 126 029 și 
112 239 voturi în timp ce partidul ra
dical de guvernămînt 'a obținut 
121 480 voturi, iar partidul conserva-

tat poliția în „vînătoarea de negii“. 
Agenția Reuter transmite că peste 30 
de negii au fost arestați numai pen
tru motivul că au .încercat să se 
apere în fața atacurilor cîinilor po
lițiști și rasiștilor.

LONDRA. în dimineața zilei de 8 
aprilie, toate autobuzele din Irlanda 
au rămas în garaje ; la miezul nop
ții a început greva națională a lu
crătorilor din transporturile auto, 
care protestează împotriva înrăută
țirii condițiilor de muncă și a creș
terii șomajului.

pen-

Recent, la Itatsuke a avut loc o puternică manifestație pentru lichi. 
darea bazelor S.U.A. de pe teritoriul Japoniei.SILVIU BRUCAN
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