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Operele lui V, L Lenin

mase plastice
de mașini-unelte de la Uzinele „Infră-
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lucrările 
ale lui

Filme pentru 
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Constructorii
țirea“ din Oradea au introdus în fabricație alte 16 
repere din mase plastice. Cu acestea, peste 160 piese 
de la diferite mașini-unelte se fabrică din materiale 
plastice. Se studiază introducerea lor la fabricația 
altor 15 noi repere : roți dințate pentru mașini de gău
rit de tip G. 16, robinete de apă pentru instalații de 
răcire și diferite garnituri pentru cuplaje. Pentru spo
rirea gamei reperelor din materiale plastice s-a ame
najat un atelier modern dotat cu utilajele necesare. 
Din metalul economisit anual prin înlocuirea sa cu 
materiale plastice se pot fabrica în plus peste 100 de 
mașini de găurit.

noi realizări
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Succesele metalurgicilor 
din Bîrlad

Dezvoltînd succesele obținute în 
primul trimestru al anului, oamenii 
muncii din fabrici și uzine, de pe 
șantierele de construcții, din sche
lele petroliere și din mine, din 
toate întreprinderile țării, se pre
gătesc să întîmpine ziua de 1 Mai 
— Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc — cu realizări cît 
mai însemnate în muncă. <

Punînd la baza activității lor 
obiectivele stabilite de Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii socia
liste, muncitorii, tehnicienii, ingine
rii dau avînt muncii lor rodnice 
pentru îndeplinirea planului și a 
angajamentelor luate, cu dorința 
fermă de a adăuga noi realizări ce
lor obținute pînă acum în dezvolta
rea economiei — chezășia unei vieți 
mereu mai frumoase, mai prospere 
pentru întregul popor. ALa Hune
doara, colectivul de muncitori de la 
laminorul de 650 mm — colectiv 
care de ani în șir se menține frun
taș pe combinat — a ținut și de 
astădată să nu-și dezmintă presti
giul de care se bucură, îndepli- 
nindu-și cu 5 zile mai devreme pla
nul pe primul trimestru. Muncitorii 
de aici au laminat, în prima jumă
tate a lunii aprilie, o cantitate apre
ciabilă de metal peste prevederile 
planului — circa 3 500 tone. Urmîn- 
du-le pilda, și laminatorii Reșiței, 
cei de la „Oțelul Roșu“, „Industria 
Șîrmii" din Cîmpia Turzii, cei de la 
Galați înscriu, în aceste zile, pe gra
ficele întrecerii, realizări de seamă 
în producție. Echipa maistrului la
minator Gheorghe Pleșoianu, de la 
Reșița, a reușit, de pildă, să lami
neze, pînă la jumătatea lunii apri
lie, circa 600 tone de metal peste 
plan — pe întreaga linie realizîn- 
du-se pînă acum în plus mai bine 
de 2 300 tone de laminate. Petro
liștii, folosind mereu mai larg și 
mai eficient metoda forajului cu 
turbina, reușesc să mărească sim
țitor vitezele de foraj, săpînd pe 
această bază zeci de sonde peste 
plan. în sectorul de foraj Liliești, 
brigăzile de sondori conduse de 
maiștrii Ion Vlaicu și Ion Moise au 
realizat în aceste zile adevărate re
corduri, terminînd săparea unor 
sonde cu 14, și, respectiv, 17 zile 
înainte de termenul planificat.

în rîndul unor asemenea colec
tive, ce se disting prin rezultatele 
deosebite obținute în întîmpina
rea marii sărbători, își înscriu nu
mele și minerii din bazinul carbo
nifer Schitu-Golești, care au ex
tras pînă acum, peste plan, aproape 
20 000 tone de cărbune, muncitorii 
Fabricii de ciment de la Bicaz (în 
primele 15 zile ale lunii aprilie ei 
au dat peste 2 000 tone de clincher 
peste plan), ceferiștii din cadrul 
Direcției regionale C.F.R. Brașov, 
în bilanțul cărora figurează remor- 
carea a circa 430 de trenuri marș- 
rute, textiliștii de la „Țesătura“ din 
Iași, care au pus în fabricație 8 
articole noi și au produs în plus 
17 500 mp de pînzeturi de calitate 
superioară — ș.a.

Hotărîte să înscrie pe panourile 
jh care vor demonstra la 1 Mai 
realizări cît mai însemnate, colec
tivele din întreprinderi, trăgînd în
vățăminte din activitatea desfășu
rată în primul trimestru, perfecțio
nează continuu producția, punînd, 
pe această bază, în valoare noi re
zerve și posibilități în lupta pen
tru îndeplinirea planului. Rezulta
tele acestei întreceri vor fi cu atît 
mai mari, cu cît avîntul în muncă, 
inițiativa și spiritul gospodăresc al 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor vor fi canalizate în perma
nență — prin grija organizațiilor de 
partid, a comitetelor de sindicate 
și a conducerilor de întreprinderi 

■— spre realizarea obiectivelor hotă- 
"îtoare pentru activitatea de pro
ducție a colectivelor respective.

Un asemenea obiectiv esențial al 
luptei pentru plan și către care își 
îndreaptă hotărît întreaga atenție

majoritatea colectivelor de între
prinderi este creșterea productivi
tății muncii. Multe colective au do- 
bîndit o experiență pozitivă în a- 
ceastă direcție; pornind de la aceas
tă experiență, întrecerea poate 
constitui un bun prilej și pentru 
alte colective de a-și însuși și aplica 
metode tot mai eficiente de valori
ficare largă și susținută a rezerve
lor de creștere a productivității 
muncii.

Marea majoritate a colectivelor 
împletesc tot mai strîns, în cadrul 
întrecerii, lupta pentru creșterea 
productivității muncii cu grija de 
a asigura îndeplinirea tuturor in
dicatorilor de plan, cu preocuparea 
de a îmbunătăți continuu calitatea 
produselor — cerință pe care parti
dul și guvernul o pun în mod deose
bit în fața fiecărei întreprinderi — 
cu strădaniile de a găsi noi posibili
tăți pentru micșorarea costurilor de 
producție, îmbunătățirea indicilor fi
nanciari etc. Planul este un tot 
tar și, în consecință, el trebuie rea
lizat ca atare.

întrecerea ce se desfășoară 
aceste zile este totodată un prilej 
de a examina cu seriozitate și spi
rit de răspundere stadiul îndeplini
rii angajamentelor luate la începu
tul anului. Grija pentru îndeplini
rea angajamentelor trebuie să 
caracterizeze fiecare colectiv de 
întreprindere, secție, brigadă, mun
citor — și pentru aceasta este 
nevoie ca pe întreg parcursul reali
zării acestor angajamente să existe 
o permanentă, preocupare din par
tea conducerilor de întreprinderi, a 
comitetelor de sindicate, a organi
zațiilor de partid de a crea toate 
condițiile materiale și organizato
rice în acest scop. Este greșit 
să se considere, că odată luate, 
angajamentele se vor realiza de Ia 
sine, fără a se asigura condiții ca 
toți muncitorii, toate echipele, bri
găzile, toate secțiile să lucreze cît 
mai din plin, să folosească cît mai 
eficient tehnica și timpul de lucru.

Lucrul principal, de bază, în în
trecerea socialistă este — după 
cum se știe — de a sprijini pe toate 
căile marea masă a muncitorilor de 
a obține rezultate cît mai bune 
— în primul rînd, pe baza răspîn- 
dirii metodelor și experienței frun
tașilor. Activitatea creatoare ce se 
desfășoară în întîmpinarea zilei de 
1 Mai este o bună ocazie pentru 
comitetele de sindicate de a cu
noaște și mai îndeaproape pe frun
tași, experiența lor înaintată, de 
a organiza generalizarea în continu
are a metodelor și inițiativelor va
loroase.

întîmpinînd cu noi succese mă
reața sărbătoare a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, oa
menii muncii din țara noastră asi
gură, prin aceasta, condiții pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe anul în curs, pentru traducerea 
cu succes în viață a mărețelor o- 
biective stabilite de Cel de-al III- 
lea Congres al partidului în vede
rea desăvîrșirii construcției socialis
mului în patria noastră.

în cinstea zilei de 1 Mai, pe gra
ficele întrecerii — noi realizări !

în

Pentru colectivul Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad, 1 Mai, ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc 
coincide cu o aniversare memorabilă — 
împlinirea unui deceniu de la realizarea 
primilor rulmenți. în cinstea marii 
sărbători, muncitorii de aici și-au depășit 
angajamentele. Planul de producție de 
la începutul anului și pînă acum a fost 
depășit atît la producția globală, cît și 
la producția marfă. Ca urmare a mo
dernizării unor mașini, îmbunătățirii 
procesului tehnologic, extinderii micii 
mecanizări și ridicării calificării munci
torilor, productivitatea muncii a crescut.

De la începutul acestui an, metalur- 
giștii bîrlădeni au obținut economii su
plimentare la prețul de cost în valoare 
de 236 000 lei și au dat peste plan 6 200 
de rulmenți.

Economii 
materie primă

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — E_ 
conomisirea materiei prime și îmbună
tățirea calită(ii produselor sînt princi
palele obiective ale întrecerii socialiste 
ce se desfășoară la fabrica de încălță
minte „Străduinfa“ din Suceava în cins
tea zilei de 1 Mai. Prin îmbinarea mai 
judicioasă a tiparelor mici cu cele mari; 
muncitorii din secția croit au economi
sit aproape 70 000 decimetri pătraji de 
piele, realizîndu-și astfel angajamentul 
luat în cinstea marii sărbători cu aproa
pe 15 zile înainte de termen. Din ma
teria primă economisită se pot produce 
în plus fefe pentru 3 200 perechi bo
canci. în fruntea întrecerii se află mun
citorii Ion Isepciuc, Gheorghe Timofte, 
Ion Ignătescu și alții.

Reduc consumurile,,.- 
specifice

SĂCELE (coresp. „Scinteii“). — Pro- 
iectanții și constructorii de la uzinele 
„Electroprecizia" din Săcele au obținut 
în ultimul timp rezultate însemnate în 
reducerea consumurilor specifice la mo
toarele electrice asincrone. Acest fapt a 
fost posibil datorită introducerii pe sca
ră largă a tehnicii noi, reproiectării 
unor motoare folosind materiale electro- 
izolante de calitate superioară și îmbu
nătățirii raportului greutate-putere.

Prin aceasta, greutatea specifică a 
motoarelor a scăzut cu 20—25 la sută, 
iar consumul de fontă s-a redits cu 10 
la sută. Exemplul cel mai concludent 
îl constituie motorul de 4,5 kW și 1 500 
rotații pe minut, care înainte de repro- 
iectare eîntărea 70 kg, tar după introdu
cerea noii scări de putere el cîntărește 
numai 44 kg. De asemenea, calitatea 
motoarelor a fost simțitor îmbunătățită.

Prin grija partidului, o- 
pera marelui învățător și 
conducător al proletaria
tului mondial, Vladimir 
Ilici Lenin, a cunoscut o 
largă răspîndire în țara 
noastră. La îndemîna oa
menilor muncii au fost 
puse peste 127 de titluri 
ale lucrărilor lui Lenin, a- 
părute în Editura politică 
într-un tiraj total de 
aproape 5 600 000 de exem
plare. Au fost editate 39 
de volume din „Opere“, 
iar în prezent se tipăresc 
„Opere complete", după 
ediția a V-a rusă, din care 
au apărut 14 volume. Tot
odată, au mai fost publi
cate 17 culegeri tematice 
cuprinzînd lucrări sau 
fragmente dfn lucrările lui 
V. I. Lenin, printre care se 
numără : „Partidul — forța 
conducătoare în statul so
cialist și în construcția co
munistă“, „Despre alianța 
dintre clasa muncitoare și 
țărănime", „Despre dez
voltarea industriei grç.le și 
electrificarea țării", „Des
pre construcția de partid", 
„Despre mișcarea munci
torească și comunistă in
ternațională“, „Despre pro
blema națională și națio-

nal-colonială", 
presă“, „Despre 
ș. a. Printre 
mal importante
V. I. Lenin, apărute într-un 
tiraj mare, se numără : 
„Imperialismul, stadiul cel 
mal înalt al capitalismu
lui“ (publicată în 218 000 
exemplare), „Stîngismul — 
boala copilăriei comunis
mului", (190 000), „Tezele 
din aprilie“ (125 000), „Sta. 
tul și revoluția" (116 000), 
„Ce-i de făcut?“ (115 000), 
„Două tactici ale social- 
democrației în revoluția 
democratică" (100 000), 
„Economicul și politicul 
în epoca dictaturii prole
tariatului“ (80 000), „Mate
rialism și empiriocriticism" 
(74 000), „Revoluția prole
tară și renegatul Kautsky“ 
(127 000) etc.

Dintre lucrările lui Le
nin numai în ultimul an 
au apărut : „Opere com
plete" volumele 7 pînă la 
14, „Opere alese“ volumul 
3, „Opere" volumul 39, 
^„Lenin-tovarăș, om“, „Des
pre capitalismul de stat. 
Capitalismul de stat în 
perioada de trecere 
socialism", „Despre 
crația socialistă 
tică“.

la 
demo- 
sovie-

Seară
în cinstea celei de-a 

93-a aniversări de la naș
terea lui Vladimir Ilici 
Lenin, joi după-amiază a 
avut loc în sala Palatului 
pionierilor din Capitală o 
seară literară. Au parti
cipat sute de propagan
diști și cursanți din învă- 
țămîntul de partid și

U.T.M. din raionul 
Lenin.

A conferențiat tov. Ale
xandru Valentin,, lector la 
catedra de filozofie a 
Universității București. A- 
poi actori fruntași ai Tea
trului „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" au citit din 
amintirii© unor tovarăși 
despre marele Lenin.

Uzinele „Re
publica“ din 
Capitală. înain
te de expedie
re, muncitorii 
fon Ionel și 
Petre Mănes- 
cu controlea
ză marcajele 
de pe fovi.
(Foto : Agerpres)

Acțiuni de înfrumusețare 
a cartierelor Capitalei

In întâmpinarea Zilei de 1 Mai, nu
meroase gospodine din Capitală, antre
nate de comitetele și comisiile de fe
mei, au participat zilele acestea la di
ferite acțiuni de înfrumusețare și gos
podărire a cartierelor. Peste 1 000 de fe
mei din raionul Lenin au luat parte la 
îngrijirea parcurilor, au muncit pe șan
tierul școlii ce se construiește în str. 
Trandafiri. In raionul Grivița Roșie, 
peste 1 650 de femei s-au îngrijit să dea 
o înfățișare plăcută fațadelor unor clă
diri, unor curți și străzi, iar mai mult de 
500 de femei au participat la amenaja
rea spațiilor verzi din fața blocurilot 
din Bucureștii Noi.

Seiamtul porumbului
A sosit vremea semănatului la po

rumb. în multe gospodării de stat și co
lective din regiunea Banat s-a trecut cu 
toate forțele la semănat. Pe baza expe
rienței acumulate, colectiviștii, lucrătorii 
din gospodăriile de stat și S.M.T. se stră
duiesc să facă această lucrare la timp și 
de calitate superioară pentru a obține 
recolte mari.

în regiunea Banat sînt condiții deose
bit de favorabile pentru obținerea unor 
recolte mari de porumb. Anul trecut, 
numeroase gospodării de stat și gospo
dării colective ca Bulgăruș, Șandra, Căr- 
piniș, Grabăț, Lenauheim și altele au 
obținut pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb recolte medii de peste 5 000 
kg boabe la ha. La G.A.S. Bulgăruș s-au 
recoltat în medie la 
hectar peste 8 000 ----------------------

Foi volante pe ogoare
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — In 

fiecare zi, în clipele de răgaz pe ogoa
rele regiunii Galați pot fi întîlniți me
canizatori, colectiviști, ingineri citind 
foaia volantă adusă de agitatori. Pentru 
a sprijini bunul mers al campaniei agri
cole de primăvară, pentru a populariza 
succesele obținute de gospodăriile frun
tașe, de cei mai harnici tractoriști, pen
tru a mobiliza toate forțele la arat și se
mănat, din inițiativa comitetului regio
nal de partid, în toate raioanele sînt edi
tate foi volante.

Cu sprijinul ziarelor locale „Viață 
Nouă“ — Galați, „înainte" — Brăila, 
„Avîntul" — Tecuci și „Milcovul" — 
Focșani au fost editate și trimise pînă 
acum pe ogoarele fiecărui sat cite 2—3 
foi volante.

Artiștii amatori 
în întrecere

ONEȘTI (trimisul nostru). — La faza 
interim treprinderi a celui de-al 7-lea 
concurs al formațiilor artistice de ama
tori din Onești, au participat 12 brigăzi 
artistice de agitație, 4 orchestre de mu
zică populară și ușoară cu soliști, două 
coruri și 4 formații coregrafice. Bine 
pregătite s-au arătat cele două formații 
corale ale combinatului de cauciuc și 
combinatului chimic, ca și brigăzile ar
tistice de agitație ale I.G.O., combina
tului chimic, rafinăriei și complexului 
de șantiere.

în prezent formațiile clasate pe pri
mele locuri se pregătesc pentru faza 
orășenească ce va avea loc pe data de 
26 mai.

Ședință de comunicări 
științifice

CLUJ (coresp. „Scinteii“). — Joi 
după amiază, a avut loc în amfiteatrul 
clinicii mea'icale a doua din Cluj o șe
dință de comunicări științifice a socie- 
tăfii de gastroenterologie. Au partici
pat numeroși oameni de șfiinjă, medici 
din București și Cluj. Au fost ascultate 
cu interes comunicările științifice pre
zentate de prof. dr. T. Spîrchez — 
București și O. Fodor — Cluj, membri 
corespondenți ai Academiei R.P.R., pre
cum și comunicări ale altor medici spe
cialiști. In încheiere a fost prezentat un 
film știinfific medical.

cestea demonstrează IN regiunea banat
marile rezerve de _______________
sporire a producției
de porumb. Pentru aceasta se cere să se 
aplice întregul complex de măsuri agro
tehnice, așa cum se face în unitățile 
fruntașe.

Este important să determinăm acele 
elemente care au contribuit la obținerea 
de rezultate bune în anul trecut și care 
ne vor fi de folos pentru creșterea re
coltelor în anul acesta. în toamna anu
lui 1962 se purtau discuții asupra mă
surilor care au avut cea mai mare în
semnătate în sporirea producției de 
porumb : generalizarea arăturilor adinei 
de toamnă sau introducerea în cultură a 
hibrizilor dubli de porumb, realizarea 
unor densități mai mari ca în anii pre
cedent sau aplicarea de îngrășăminte. 
Fiecare din acești factori și-a adus a- 
portul său și împreună au asigurat spo
rirea recoltelor.

Din complexul de măsuri agrotehnice, 
semănatul a avut însă o mare însemnă- 
tate. Prin aceasta trebuie să subînțelegem 
momentul optim de executare a lucrării, 
adîncimea de îngropare a boabelor și 
realizarea unei densități corespunză
toare.

în anul acesta, în regiunea noastră, 
aprovizionarea cu sămînță de hibrizi 
dubli raionați 103, 203/205, 206, pentru 
zona de deal și 306, 311, 405,

CRAIOVA (co- 
resp. „Scinteii“). 
— In comuna Gali- 
ciuica, raionul Băi- 
lești, a fost inau
gurat al 330-lea ci
nematograf din re
giunea Oltenia. In 
prezent, în toate 
comunele acestui 
raion există c 
un cinematograf.

La cinematogra
ful „Tineretului” 
din Capitală s-a 
organizat un ciclu 
de ecranizări pen
tru tineret. Ciclul 
a fost inaugurat 
ieri cu filmul bio
grafic „Beethoven” 
și cu documenta
rul „Mozart la 
Praga”, și va con
tinua în fiecare 
joi. Dintre ecrani
zările viitoare a- 
mintim filmele : 

„Crainguebille", 
„Pavel Korcea- 
ghin", „Liliacul"
„Nunta lui Figa
ro“, ,,O noapte 
furtunoasă" și al
tele. Participarea 
la aceste spectaco
le se va face nu
mai pe bază de a- 
bonament.

W

KW

Pe șoseaua Mihai Bravu din 
Capitală, s-a deschis un nou șan
tier. Cele 10 etaje ale blocului 
P-4 se vor înălța cu repeziciune 
datorită folosirii cofrajelor gli
sante. (Foto : Gh. Vințilă)

Extinderea rețelei farmaceutice
Pe lingă magazinele să

tești din Chițoveni, Lupă- 
ria, Prăjeni, Borosoaia, 
Pîrcovaci din regiunea 
Iași s-au înființat de cu
rmă noi puncte farmaceu
tice. Acum, în regiune e- 
xistă aproape 170 de ase
menea unități. In afară 
de acestea, majoritatea 
circumscripțiilor sanitare 
din regiune posedă punc
te farmaceutice proprii 
deservite de cadre medii 
sanitare. De asemenea, un 
număr de aproape 20 de

puncte farmaceutice func
ționează la Iași, Bîrlad, 
Pașcani, în apropierea u- 
nor întreprinderi, șantie
re, în gări etc.

In ultimul timp, la par
terul unor blocuri noi de 
locuințe din Iași s-au a- 
menajat farmacii dotate 
cu mobilier modern. Une
le unități din Iași, Bîrlad 
și Hirlău au fost moderni
zate și reutilate, iar la 
Vaslui s-a deschis recent 
o nouă farmacie.

(Ager preș)

w:

|||«

409, pentru zona de cîmpie, 
s-a făcut în condiții mai 
bune, asigurîndu-se însă
mînțarea cu asemenea hi
brizi a unor suprafețe mult 
mai mari decît în 1962. Re
partizarea hibrizilor pe mi
crozone • pedoclimatice s-a 
făcut mai judicios. De ase
menea, s-a îmbunătățit sim
țitor tehnica culturii porumbului, iar re
zultatele cercetărilor științifice sînt apli
cate pe suprafețe mai mari. Un fapt de
osebit de îmbucurător este că în acest 
an cultivăm cei mai buni hibrizi dubli, 
adaptați condițiilor locale, care s-au do
vedit cei mai valoroși.

Porumbul este o 
plantă iubitoare de 
căldură, chiar din 
momentul încolțirii. 
Din această cauză, 
este necesar să se a- 

corde o mare atenție momentului de 
semănat. Pentru a încolți, boabele de 
porumb trebuie să găsească în patul ger
minativ, unde sînt îngropate, o tempe
ratură în jur de 10° C. Epoca optimă 
pentru semănatul porumbului este un 
interval relativ scurt, 5—8 zile, după 
care timp, caracteristicile fizico-mecani- 
ce ale multor soiuri din regiunea noastră 
suferă schimbări importante, prejudi- 
ciind reușita în condiții bune a semă
natului. Prelungirea semănatului duce la 
scăderi de recoltă de 30—50 kg boabe la 
ha pentru fiecare zi întîrziată.

în regiunea Banat, încălzirea aerului 
și, ca urmare și a solului la peste 10° C, 
se realizează de obicei în a doua jumă
tate a lunii aprilie, adică între 15 și 20 
aprilie. După această dată nu se înregis
trează scăderi de temperatură mai înde
lungate. Prin urmare se poate trece cu 
toate forțele la lucru. Dar feluritele ti
puri de sol din cadrul zonelor naturale 
ale regiunii Banat și din vestul țării 
impun ca problema stabilirii epocii op
time de însămînțare a porumbului să 
fie rezolvată în mod diferențiat, cores
punzător cu situația în care se află fie
care unitate. în solurile mai ușoare, de 
natură aluvionară și cernoziomică, din

luncile rîurilor și din cîmpie, e necesar 
ca însămînțatul porumbului să înceapă 
mai devreme. Din contră, pe solurile 
grele și reci de tipul lăcoviștelor și al 
podzolurilor, soluri care se încălzesc mai 
lent, semănatul porumbului se va realiza 
ceva mai tîrziu.

în condițiile acestei primăveri, solul 
este destul de bine aprovizionat cu apă. 
Pentru ca această apa să fie utilizată în 
cea mai mare măsură de porumb, semă
natul în epoca optimă este unul din fac
torii de bază care hotărăsc soarta recol
telor. Trebuie, deci, ca prin stabilirea 
cît mai judicioasă a momentului de în- 
sămînțare să se asigure de la început o 
răsărire viguroasă și uniformă a plante
lor, o dezvoltare a lor cît mai vioaie, 
chiar din primele faze de dezvoltare, 
deoarece la porumb organele de rodire 
se formează cînd plantele au 3-5 frunze.

Un alt factor de care depinde buna 
reușită a culturii porumbului este adîn- 
cimea la care se îngroapă sămînța. 
Aceasta variază în funcție de tipul de 
sol. într-un sol greu și rece, așa cum e 
lăcoviștea, însămînțarea se va face ceva 
mai în față, adică la 8-10 cm, iar pe so
lurile din zonele cernoziomului, care sînt 
mai ușoare și se încălzesc mai repede, 
însămînțarea se face mai adînc, adică 
între 8—12 cm. în timpul semănatului, 
adîncimea de îngropare a boabelor tre
buie verificată în permanență pentru că 
acolo unde se întîmplă anumite dere
glări de mașină să se poată lua la timp 
măsurile de îndreptare.

Ing. EMIL VLAICU
Directorul stațiunii experimentale 

agricole Lovrin, regiunea Banat

La gospodăria colectivă din Co- 
șereni, raionul Urziceni, colectiviștii 
cu sprijinul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Eliza Stoenești, au Snsămînjat 
mai mult de 100 ha cu porumb.

Aproape 30 000 de hectare 
însâmințate cu porumh în O.A.s.

Datorită condițiilor favorabile din ul
timele zile, in numeroase gospodării agri
cole de stat s-a trecut cu toate forțele 
la semănatul porumbului. Cele mai 
mari suprafețe au fost însămințate în 
trusturile G.A.S. Călărași (5 970 ha), 
Constanța (5 356 hectare) și București 
(4 335 ha). Pînă în seara zilei de 18 
aprilie a.c. mecanizatorii din gospodă
riile de stat au semănat cu porumb a- 
proape 30 000 hectare.

CU SPRIJINUL MECANIZATORILOR

cu

(Continuare în pag. IlI-a)

Unităfile agricole socialiste din 
Dobrogea au terminat însămînțarea o- 
văzului, borceagului și mazărei 
însămîn(ează ultimele suprafe|e 
in pentru ulei și sfeclă de zahăr. De
asemenea, au însăminfat mai mult 
de jumătate din cele 40 000 ha plani
ficate pentru floarea-soarelui. Gospodă
riile agricole colective unde lucrează 
mecanizatorii de la S.M.T. Topraisar, 
Cobadin, Valu lui Traian, 23 August au 
însïmînfat peste 3 000 ha cu porumb,
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„Comportare civilizată,
deservire exemplară“

Pe marginea problemelor puse în dis
cuție în articolul cu titlul de mai sus, 
am primit la redacție mai multe răspun
suri. Reproducem mai jos cîteva din 
ele :

„Articolul „în cooperativele meșteșu
gărești —-. comportare civilizată, deser
vire exemplară“ a fost primit cu interes 
de către membrii cooperativelor mește
șugărești din întreaga țară — ne scrie 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești. Buna deservire a popu
lației, comportarea civilizată față de 
clienți, exigența față de calitatea lucră
rilor executate, dezvoltarea unei atitu
dini noi, socialiste, față de muncă, culti
varea dragostei față de meserie sînt 
pentru U.C.E.C.O.M. preocupări de sea
mă în momentul actual. Iată de ce so
cotim acest articol un prețios ajutor în 
munca noastră. Arti
colul a fost reprodus ——.....—......
în gazeta „Viața 
cooperației mește
șugărești“ și a fost 
discutat pe larg în 
cooperative. De la numeroase uniuni 
regionale aU și sosit scrisori despre pro
blemele dezbătute.

Viu discutată a fost, între altele, pro
blema respectării termenelor de execu
ție a comenzilor. Cooperatorii au relevat 
utilitatea unei evidențe precise a co
menzilor prin grafice și extinderea lor 
nu numai la unitățile de croitorie, ci și 
în alte ramuri de activitate ale coope
rației meșteșugărești. îndeosebi, ei au 
subliniat necesitatea extinderii și res
pectării graficului de probe în ramura 
croitorie. A fost luată în discuție și ati
tudinea necorespunzătoare manifestată 
de unii cooperatori. Discutarea acestor 
probleme în cadrul fiecărei unități va 
contribui la îmbunătățirea muncii.

Activitatea cultural-educativă din ca
drul cooperației meșteșugărești este 
strîns legată de asigurarea unei deser
viri conștiincioase și civilizate, de o 
justă atitudine față de muncă și față 
de avutul obștesc, de dezvoltarea dra
gostei față de meserie. Socotim apariția 
articolului — ni se scrie în încheiere — 
un ajutor în munca de formare și dez
voltare a unei conștiințe noi, socialiste, 
a cooperatorilor".

'★
„Articolul a fost discutat în multe 

unități, se arată în răspunsul trimis de 
Uniunea Regională a Cooperativelor 
Meșteșugărești-Ploiești. Iată cîteva re
marci : La unitatea de reparații de tele
vizoare din cadrul cooperativei „Deco- 
rativa“-Ploiești, mulți vorbitori s-au re
ferit la nerespectarea termenelor de re
parații, stabilite de comun acord cu 
clienții. Au luat cuvîntul 26 de coope
ratori. Tov. Petrică Andrei, responsabi
lul secției, a criticat faptul că în uni
tate s-au angajat uneori discuții neto-

ECOURI

vărășești cu clienții. Tov. Ion Vlăscea- 
nu, vorbind despre unele lipsuri de la 
unitatea 1 radio, a arătat că dăunează 
bunului renume al cooperativei atitudi
nea unor cooperatori care dau lucru de 
proastă calitate. Pentru a se asigura o 
mai bună deservire, s-a hotărît ca, prin 
rotație, tehnicienii .unității să dea con
sultații tehnice și lămuriri clienților. 
(Inițiativa ar merita să fie încetățenită 
și la alte cooperative — N. Red.).

La Complexul nr. 2 au participat la 
discuții 70 de cooperatori. Discuțiile au 
contribuit la îmbunătățirea sistemului 
de primire a comenzilor și la întărirea 
disciplinei la locul de muncă.

Cooperatorii din unitățile Uniunii Re
gionale a Cooperativelor Meșteșugărești- 

Crișana, cu prilejul 
discuțiilor purtate, 
au dat o mare aten
ție calității deservi
rii. Mulți coopera
tori au arătat că în

treaga activitate de deservire trebuie să 
se ridice la nivelul cerințelor populației. 
La cooperativa „Cootex" din Oradea s-au 
făcut propuneri pentru verificarea cali
tății produselor în timpul execuției pe 
faze. Vorbitorii au propus să se orga
nizeze cursuri de ridicare a calificării, 
în vederea îmbunătățirii continue a ca
lității produselor. La cooperativa „Meș
teșugarul" din Aleșd s-a propus să se 
organizeze schimburi de experiență pe 
diferite ramuri, pentru a se asigura o 
mai bună deservire în unitățile raio
nului. La cooperativele „Deservirea" 
Salonta, „Muncitorul" — Beiuș, coope
ratorii au venit cu sugestii pentru o 
dezvoltare multilaterală a activității de 
deservire în raport cu exigențele oame
nilor muncii.

Alte răspunsuri am primit de la Uniu
nea Cooperativelor Meșteșugărești din 
orașul și regiunea București și de la 
Uniunea Regională a Cooperativelor 
Meșteșugărești-Dobrogea. O propunere 
interesantă a făcut tov. Bunea de la 
unitatea din Calea Griviței a coopera
tivei „Drum Nou" din Capitală. El a 
propus să se organizeze consfătuiri mai 
dese cu populația deservită de coope
rativă, iar la consfătuirile de producție 
să fie dezbătute părerile, sugestiile și 
criticile cetățenilor. La cooperativa „De
servirea" și la centrul 42 al cooperati
vei „îmbrăcămintea", tot din Capitală, 
discutarea articolului a prilejuit o ana
liză a lipsurilor existente în activitatea 
de deservire. S-au luat măsuri pentru 
lichidarea deficiențelor semnalate. Pro
blema asigurării unei deserviri conștiin
cioase și multilaterale a populației a fost 
dezbătută și în cadrul unei adunări 
deschise de partid la U.R.C.M. Bucu
rești.

CITITORII — 
—■ PROPUN

Căr{l necesare
'Apar din ce în ce mai multe 

cărți consacrate problemelor din 
ramura construcțiilor de ma
șini și din diferite alte domenii 
ale tehnicii. Ele ne sînt de mare 
folos. Ar fi bine însă să se reedi
teze sau să se editeze lucrări noi 
despre tehnologia ștanțării, despre 
organe de mașini, proiectarea dis
pozitivelor și alte lucrări necesare 
tehnologilor din secțiile producti
ve și cadrelor tehnice din servi- 

I ciile de concepție (de la Ion Ior- 
i dache, tehnician).

Punct sanitar
I Locuitorii satului Fistici, raio

nul Vaslui, cînd au nevoie de me
dic trebuie să meargă 13 kilometri 
pînă la circumscripția sanitară De- 
lești. Ar fi necesar să se înființe
ze și în acest sat un punct sanitar 
deservit de un medic (de la 
Gheorghe Varvara și Petru Co- 
man, colectiviști).

încă o casă de bilete
La autogara din Mediaș există 

o singură casă de bilete șl de 
multe ori este aglomerație. Nu 
s-ar putea lua măsuri ca situația 
să fie remediată ? (de la Dumitrii 

I Nicolaescu, tractorist).
Tocuri pentru ochelari

De cîtva timp, în comerț se gă
sesc tocuri pentru ochelari din ma
terial plastic, practice, cu un as
pect frumos. Există însă diferite 
mărimi și tipuri de ochelari. 
Ar fi bine să se producă și port- 
ochelari de format mai mare (de 
la Dumitru Matei, muncitor).

Să oprească șl la noi
în halta Vasiești, raionul Mol- 

nești, urcă și coboară mulți petro
liști. Ziua trenurile opresc în a- 
ceastă stație, dar noaptea — nu. 
Propunem să oprească și în halta 
noastră trenul care pleacă din Co- 
mănești la ora 23,53 și cel care plea
că din Moineștl la ora 24,30 (de la 
loan Chireac, petrolist).

Indicați data fabricației
A apărut în comerț un aliment 

dietetic căutat, uleiul din germeni 
de porumb, care se vinde în sticle 
de 0,5 1. El este recomandat mai 
ales în alimentația suferinzilor de 
ateroscleroză, După cum indică și 
etichetele de pe sticle, calitatea 
uleiului se garantează 
de 
ta 
iar uleiul să fie livrat 
gazinelor. Ar mai fi de dorit să se 
vîndă și în sticle de 0,250 1 (de la 
Ana Paraschiv, țesătoare).

zile. Ar trebui 
să poarte data

pentru 45 
ca etiche- 
iab ricației, 
direct ma-

Știri din
Uscătoare de legume șl fructe

In ultimii trei ani cooperația de con
sum a pus în funcțiune, pentru conser
varea de legume și fructe, uscătoare 
mecanice modeme de mare randament, 
tip tunel. Pînă la începerea campaniei 
de prelucrare din acest an, numărul us- 
cătoarelor de acest fel va crește la 83. 
Prin folosirea acestor utilaje, și a altor 
mașini modeme, a început livrarea unor 
noi sortimente de produse alimentare 
ca : pere, struguri, caise, vișine deshi
dratate și prune uscate de calitate su
perioară. Au mai fost produse : ceapă, 
varză și alte sortimente de legume 
deshidratate. Rezultate mai bune în pro-

cooperația de
ducerea noilor sortimente au obținut 
colectivele de lucrători de la linia com
pletă din Pitești și de la uscătoarele me
canice din Rîmnicu Sărat, Rîmnicu Vîl- 
cea, Drăgășani, Focșani și Hîrlău.

Creșterea iepurilor de casă

In vederea creșterii unui număr mai 
maro de iepuri de casă, organizațiile 
cooperației de consum 
jat crescătorii 
de animale matca.

au amena- 
pentru producerea 

Au fost amena
jate crescătorii la Uniunile regionale ale 
cooperativelor de consum din București, 
Maramureș, Banat, Ploiești și Cluj. Cres
cătoriile din Satu Mare, Arad și Bucu-

consum
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niclanul Victor Vasile verifică caracteristicile apara
tului electronic care servește la controlul conținutului 
do apă în țiței; (dreapta) în laboratorul de modelare a 
zăcămintelor de țiței, ing. Ștefan Ianculescu, Anania 
Moldoveanu, tehnician, și Constanța Corjos, laborantă, 
fac cercetări cu ajutorul electrointegratorulul 
M, asupra curgerii fluidelor în zăcămintele de țiței 
pentru determinarea debitelor presiunilor și modului 
de avansare a apei în zăcămînt. (Foto : Gh, Vlnțilă)

în fotografiile noastre prezentăm trei aspecte 
activitatea Institutului de cercetări foraj-extracție 
din Cîmpina : (stingă) într-unul din labora
toarele de cercetare a emulsiilor Toma Basarabescu, 
tehnician, urmărește separarea componențiior dintr-o 
probă de parafină în scopul găsirii unei metode de 
combatere a depunerilor de parafină în țevile de ex
tracție a sondelor ; (mijloc) la standul de probă al la
boratorului de automatizare, ing. Nicolae Tihon și tch-

rești au și livrat iepuri de casă, de rasă 
superioară, pentru reproducție.

Plante medicinale

in baza cercetărilor care au rele
vat calitățile deosebite ale plantelor 
noastre medicinale și aromatice, coope
rația de consum a extins culturile aces
tor plante. De la 20 ha cultură cu 4—5 
soiuri de plante medicinale în 1948, s-a 
ajuns în prezent la 27 000 ha cultură 
cu 40 de soiuri de plante. Anul acesta 
se vor cultiva suprafețe și mai mari de 
plante medicinale și aromate, sporin- 
du-se totodată și producția uleiurilor 
care se obțin din ele.

Nava grănicerească, din echipa
jul căreia fac parte plutonierul I. 
Tănase, sergentul A. Zorilă și sol- 
datul-fruntaș C. Popescu, executa 0 
misiune de patrulare în largul Mă
rii Negre. Condițiile meteorologice 
erau grele, iar marea agitată. Ma
rinarii grăniceri luptau cu energie 
împotriva valurilor.

După o oră de navigare, la tri- 
bordul navei, în depărtare, a fost ob
servat un punct negru care plutea 
pe valuri. Mărind viteza, nava a 
ajuns în curînd lîngă o barcă pescă
rească. In barcă se aflau doi pes
cari sovietici, Luka Kolonov, în 
vîrstă de 52 de ani, și Nikolai Un- 
garov, în vîrstă de 34 de ani. Mo-

torul bărcii ee defectase și cel doi 
pescari, împreună cu mica ambarca
țiune, fuseseră tîrîțl în larg. înghe
țați, uzi, cei doi se luptau din greu 
cu valurile furioase, nemaisperînd 
să fie salvați.

Echipajul navel a luat la b°rd P0 
cei doi pescari, găzduindu-i șl îngri- 
jindu-1. Pescarii sovietici au mulțu
mit cu căldură marinarilor grăniceri 
romîni care i-au salvat, exprimîn- 
du-șl profunda recunoștință pentru 
grija și atenția ce 11 s-a acordat.

Cel doi pescari sovietici au 
ambarcațl ulterior pe 
nicerească sovietică.

fost
o vedetă giă-

(Agerpres)

U
La Păltiniș — așezare 

de munte, pe drumul ce 
duce de la Vatra Dornei 
la Broșteni — bțicolae 
Dîmbu a împlinit res
pectabila vîrstă de 105 
ani. Însoțit de unul din 
nepoții săi, i-am făcut re
cent o vizită. Bătrînul

ne-a poftit binevoitor în 
casă și a început a ne 
povesti amintiri din în
delungata sa viață. Intre 
timp, s-au strîns In ju
rul moșneagului membri 
ai familiei sale : el are 
4 fii, 14 nepoți și 25 de 
strănepoți — oameni din

4 generații I Șl moșul 
găsește pentru fiecare o 
vorbă 
țelept.
Iui de 
mulți, 
veac.

i

bună, un stat în- 
Doar experiența 

viafă numără ani 
mai bine de un

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

Povestlrile băirinului Nicolao Dîmbu sînt ascultate cu multă plă
cere de cej doi strănepoți. Maria și Ionel.

In Dobrogea se desfășoară impor
tante lucrări de restaurare și orga
nizare științifică a unor monumente 
istorice.

La Constanța, bunăoară, se apro
pie de sfîrșit restaurarea zidului de 
apărare al cetății Tomis, care va pu
tea fi vizitat începînd din luna vii
toare. A fost terminată restaurarea 
criptei romane din piatră, descope
rită în curtea școlii medii nr. 2 din 
localitate, pe zidurile căreia se păs
trează și astăzi fragmente picturale 
în culori caracteristice acelei epoci.

Pe un alt șantier arheologic din 
Constanța, la Monumentul roman 
cu mozaic, descoperit cu 4 ani în 
urmă pe faleza portului, se continuă 
lucrările de restaurare și consoli
dare a zidurilor'fostelor sale depo
zite de alimente.

Pregătiri intense se fac și pe șan
tierul arheologic de la Basarabi, 
unde va fi restaurat complexul 
de bisericuțe datînd din sec.

1X-XI e.n., descoperite cu șase ani 
în urmă într-un masiv de cretă. Aici 
se va ridica și o construcție pentru 
protejarea acestui monument unic 
în țara noastră.

Odată cu lucrările de restaurare 
și conservare a monumentelor isto
rice, specialiștii se preocupă și de 
prezentarea muzeistică a acestora. 
Zidul restaurat al cetății Tomis, de 
exemplu, va fi încadrat într-un ade
vărat complex arheologic în aer li
ber, alcătuit din numeroase monu
mente de cultură antică. Pe un pa
nou uriaș, așezat lîngă „tumul mă
celarilor“ și reprezentînd hărțile ce
tății Tomis și Dobrogei, vor fi mar
cate cele mai importante monu
mente datînd din epoca greco-ro- 
mană.

Lucrări de amenajare pentru îm
bunătățirea accesului publicului se 
execută și la Monumentul roman 
cu mozaic din Constanța.

(Agerpres)

Cinematografe)
TEATRE. Teatrul de stat de operetă i 

Sărutul Cianitel — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglalo'' (Sala Come
dia) : Vizita bătrînel doamne — (orelo 
19,30). (Sala Studio) : Ancheta — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara” (Sala Ma- 
gheru) : Cînd înfloresc migdalii — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copil (Sala C. Miile) : 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Misterul 
cizmei — (orele 16). Teatrul muncltoreso 
C.F.R.-Gluleștl : Hoții și vardlștii — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de Stat : 
Recital de dansuri, versuri șl cîntece 
populare evreiești — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din calea Victoriei 174) : Ocolul pămîn- 
tulul In 30 de melodii — (orele 20). An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. : 
Seară de concert — (orele 20). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de

— Vă mărturi
sesc sincer că 
ceea os rnă emo
ționează cel mai 
mult și, aș putea 
spune, mă întine
rește zilnic, este numărul impresio
nant de studenți, fii de oameni al 
muncii, pe care îi adăpostește as
tăzi lașul nostru — ne spunea în- 
tr-o convorbire academicianul Ale
xandru Miller, întemeietor al școlii 
matematice de la Iași.

E de-ajuns să te oprești la ora 
amiezii' în dreptul Bibliotecii centra
le universitare și să-ți arunci pri
virea în sus, spre Copou, pentru ca 
vorbele savantului să capete, din- 
tr-odată, relieful pregnant al realită
ții. Mii și mii de chipuri tinere, 
păstrînd încă urmele concentrării din 
timpul cursurilor sau destinse în cas
cade de rîs voios, înviorează cu ti
nerețea lor exuberantă întreaga în
tindere a străvechii artere ieșene. 
Un adevărat torent de tinerețe se 
revarsă, impetuos, la acele ore, de 
pe dealul Copoului...

Această realitate este oglindită și 
în limbajul cifrelor: aproape 12 000 
de studenți învață astăzi în institu
țiile de învățămînt superior ale la
șului, dintre care peste 4 100 la uni
versitate. Numai pentru studenții uni
versității s-au construit în ultimii ani 
șase cămine noi, iar pe întregul cen
tru universitar — patrusprezece. Ia- 
tă-le înșiruite, pe dealul Copoului, cu 
formele lor arhitectonice zvelte, mo
derne, în pastelatul lor vestmînt co- 
loristic, atît de consonant cu tinere
țea pe care o găzduiesc.

Cîteva zile petrecute recent în mij
locul studenților și cadrelor didactice 
de la centenara universitate ieșeană 
ne-au îngăduit să cunoaștem mai în
deaproape aspecte ale activității 
care se desfășoară aici 
marea intelectualului de

Anul I

Printre studenții universității ieșene
cel, un an de acomodare și, totodată, 
de „filtrare”, un an în care din zeci 
de individualități cu caractere dife
rite și chiar cu niveluri de pregătire 
diferite începe să se închege un co
lectiv sudat, de tineri pătrunși de 
respect și dragoste pentru profesiu
nea aleasă. în realizarea acestui țel, 
multe depind de acel cadru didactic 
căruia 1 se încredințează — pe lîngă 
munca obișnuită la catedră — mi
siunea pedagogică de „îndrumător 
de an“.

— Nu socot — ne-a spus șeful de 
lucrări Adrian Volcinschi de la ca
tedra de botanică, îndrumător al a- 
nului I — că am utilizat metode ie
șite din comun. Noi, cadrele didac
tice, ne-am preocupat chiar din pri
mele zile nu numai să-i inițiem pe 
noii studenți în feluritele discipline 
științifice, dar și să le dezvoltăm 
continuu setea de cunoaștere, să-i 
educăm în spiritul atitudinii eocia- 
liste față de muncă. Căci, de fapt,

învățătura este, 
înainte de orice, 
muncă încordată, 
perseverentă, pli
nă de devotament 
șl abnegație. Tot

odată, ne-am străduit să-i legăm 
prin fire trainice, sufletești, de uni
versitatea noastră, de tradițiile pro
gresiste ale științei romînești.

Chiar în prima zi de cursuri, de
canul facultății a vorbit studenților 
anului I despre trecutul univer
sității ieșene, despre marile ei fi
guri de învățați patrioți din dome
niul științelor naturii — Gr. Cobîl- 
cescu, P. Bujor, I. Cantacuzino, I. 
Borcea — care au răspîndit faima 
științei romînești pînă dincolo de ho
tarele țării, despre necesitatea însu
șirii cu perseverență a comorilor 
științei universale.

Tot în primele zile de cursuri s-a 
organizat cu studenții anului I o 
excursie pe locurile legate de istoria 
politică și culturală mai veche și 
mai nouă a lașului. Tinerii au pășit 
cu emoție prin sălile Muzeului Uni
rii, pe lîngă vechea clădire a Aca
demiei Mihăilene, leagănul învăță- 
mîntului superior din Moldova, prin

clădirea casei memoriale „Ilie Pintl- 
lie", între ale cărei ziduri scunde, 
modeste, au simțit adierea suflului 
fierbinte al entuziasmului revoluțio
nar care i-a animat întotdeauna pe 
cei mai buni fii ai poporului, comu
niștii. Li s-au perindat apoi prin 
fața privirilor imagini ale realizări
lor din anii noștri — fabricile de an
tibiotice, de mobilă, noile cartiere 
de blocuri de pe Păcurari și din Ni
cotină, noul centru al orașului.

La puțin timp s-a organizat o în- 
tîlnire între „bobocii“ din anul I și 
studenții anului V, aflați în preajma 
examenului de stat, cu tema : „Stu
diul individual și folosirea timpului 
liber". Avînd în vedere că marea ma
joritate a studenților se pregătesc să 
devină cadre didactice în învăță- 
mîntul mediu, în semestrul al doilea 
va avea loc o amplă discuție, pe 
baza unui referat, cu tema : „Dra
gostea pentru profesiunea de pro
fesor“.

— Aș vrea să subliniez — spune 
tov. Volcinschi — că de un mare 
ajutor in buna desfășurare a proce
sului de învățămînt 
organizației noastre 
ciației studențești.

...Corneliu Petrea
desat, brunet și are o figură rotundă, 
deschisă. A venit la facultate după 
ce mulți ani la rînd a fost activist 
al Comitetului raional U.T.M. Adjud.

este activitatea
U.T.M., a Aso-

esta scund, în-

pentru lor- 
tip nou.

studențlloiVestea că majoritatea 
anului I al facultății de științe natu- 
rale-geografie au terminat prima se
siune de examene din viața lor stu
dențească cu toate examenele luate 
și că mai mult de jumătate dintre ei 
au luate note de 9 și 10, s-a răspîndit 
în întreaga universitate. Aureola de 
„performanță" cu care era învestmîn- 
tată această veste se datora unui fapt 
bine cunoscut : anul I este, de obi- Șeful de lucrări Adrian Volcinschi în mijlocul studenților anului I«.

E membru de partid. Experiența de 
viață și de muncă i-a dat o serio
zitate matură, care, însă, nu i-a știr
bit cu nimic din'tinerețe, ce poate fi, 
cînd e cazul, exuberantă, molipsi
toare. Colegii săi de an l-au ales 
secretar al organizației de bază 
U.T.M. El știe să antreneze pe toți 
membrii biroului, precum și pe dele
gatul de an al Asociației studențești, 
la organizarea unor acțiuni intere
sante. De cîte ori este nevoie, biroul 
organizației U.T.M. primește sfatul și 
sprijinul organizației de partid a fa
cultății.

— Ne-am propus — povestește el 
— ca de la început să nu ne împă
căm cu absențele nemotivate, care 
sînt primul pas spre neglijarea învă
țăturii. Și am reușit să formăm în fie
care grupă o opinie publică sănă
toasă. Cînd s-au sesizat întîrzieri sau 
absențe repetate, s-au analizat cu a- , 
tenție cauzele și s-au luat măsuri. 
Una dintre studente întîrzia, dar se 
sfia să ne spună motivul. Am mers 
la gazda unde trăsese și ne-am dat 
seama că, pe de o parte, casa gaz
dei era mult prea departe de univer
sitate, iar pe de altă parte, nici nu-i 
oferea studentei condiții prea bune 
de locuit. Am convins-o să se mute 
la cămin. De atunci au încetat în- 
tîrzierile, colega noastră a izbutit 
să-și orînduiască timpul cu mai mul
tă chibzuință și să obțină rezultate 
destul de bune la învățătură.

Firește, activitatea organizației 
U.T.M. nu poate înlocui munca indi
viduală și răspunderea proprie a 
studentului față de sarcina sa fun
damentală — învățătura. Ea însă 
poate ajuta tocmai la formarea a- 
cestui înalt spirit de răspundere.

Tovarășul Petrea și ceilalți membri 
al biroului au izbutit să-și cunoască 
bine colegii. Aceasta le-a și îngăduit 
să organizeze adunări de U.T.M. pli
ne de miez, care au stîrnit dezbateri 
înflăcărate. La adunarea consacrată 
temei „Politețea, trăsătură a condui
tei civilizate”, pe lîngă referatul lec
torului Adrian Cosmovici, de la ca
tedra de psihologie-pedagogie, s-a 
prezentat un coreferat întocmit de 
studenta Sorina Rădulescu, în care 
exemplele pozitive și negative erau 
culese chiar din anul respectiv.

Secretarul organizației U.T.M. nu 
prididește să ne povestească despre 
însuflețirea cu care au luat parte 
utemiștii, în toamnă, la munca pa
triotică în gospodăriile colective din 
preajma lașului, despre prietenia 
care s-a legat între etudenții facul
tății lor și tinerii muncitori de la Fa
brica „Țesătura*...

Din toatg se desprinde însă un lu-

cru mare și profund, care constituie, 
în același timp, explicația „perfor
manței” despre care pomeneam mai 
înainte : munca educativă de zi cu 
zi — nu prin dădăceală plicticoasă, 
ci prin acțiuni vii, interesante, an
trenante — chezășuiește formarea 
profilului moral al studentului înain
tat, însetat de cunoaștere, conștient 
de răspunderea sa în fața societății 
noastre, a statului socialist, care i-au 
creat condiții minunate de învățătură 
și de trai, deschizîndu-i larg porțile 
spre înfăptuirea aspirațiilor.

Continuatorii
— Nu e deajuns — ne spunea rec

torul universității, profesorul Ion 
Creangă — să vorbim studenților 
despre tradițiile luminoase ale știin
ței și culturii romînești. Pentru ca să 
simtă o adevărată mîndrie patriotică, 
e necesar să le inspirăm convinge
rea că ei sînt continuatorii acestor 
tradiții, că lor le revine menirea să 
le ducă mai departe, să sporească 
astfel tezaurul culturii noastre na
ționale. Un ro,l însemnat în această 
privință au și cela 33 de cercuri 
științifice studențești.

Nicolae Rădescu e student în a- 
nul V al facultății de matematici. în 
cadrul cercului științific l-a atras o 
temă legată de cercetările de geo
metrie ale academicianului Miller — 
așa-numitele „configurații Miller*. 
Lucrarea sa reprezintă o contribuție 
originală la aplicarea acestei desco
periri a geometriei moderne. La cer
cul de anatomie comparată, un grup 
de studenți dezvoltă cercetările în
treprinse cîndva de biologul Paul 
Bujor în domeniul paleofaunei.

Important pentru insuflarea acelei 
mîndril de care vorbea rectorul 
universității e și faptul oă nu
meroase lucrări din cercurile știin
țifice sînt legate strîns de transfor
marea socialistă a patriei. Studenții 
din cercurile de geografie, pedolo
gie, zoologie au pornit la un studiu 
complex al problemelor pe care le 
ridică dezvoltarea gospodăriei colec
tive Dumești ; un număr important 
dintre membrii cercurilor de geogra
fie iau parte la realizarea unui stu
diu legat de sistematizarea orașelor 
din regiunea Suceava. înfăptuirile 
socialismului se integrează astfel or
ganic în orizontul de preocupări al 
studenților, devin nu numai obiect 
de studiu, dar și de mîndrie patrio
tică.

Ines Taddlo (Italia), Peter Hinnen (Elve
ția) șl o formație orchestrala vieneză 
condusă de Willy Fantei. Circul de stat : 
Spectacolul primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna In flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9, 11,39; 14; 16,30; 19; 21,15). Cun- 
pără-țl un balon — cinemascop : Repu
blica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19-, 21;), 
1 Mal (10,45; 13; 15,15; 17,45;. 20), Gh. Doja 
(9,30- 11,45; 14, 16,15; 18,45; 21), 23 August 
(9; 11; 13,30; 16; 18; 20), ștefan cel Mare 
(10; 12; 15| 17; 19; 21). Chiriașul : rulează 
la cinematografele Magheru (10, 12; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (9,15; 11,15; 13,15; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15), Grivița (10; 12; 
14,30- 16,30; 18,30; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 
20,30). Griji — cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (16), 
Victoria (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
V. Roaită (18,15; 20,30). Violență în piață : 
rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), G.
C'oșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Prietenie 
interzisă ; Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Seara prietenilor fil
mului : V. Alecsandrl (19). Intre două iu
biri : Central (10,30; 12,30; 16,30; 18,45;
20,45). Frați în Cosmos : Lumina (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 14, după-amiază 16,15; 18,15; 20,30), 
8 Martie (16; 18; 20). Cetatea
Huramzamin : 8 Martie (11). Program 
special pentru copil : 13 Septembrie (o- 
rele 10). Lanterna cu amintiri : 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Miorița (rulează în continuare de la o- 
rele 10,15 pînă la orele 12, după-amiază 
15; 17; 19; 21), Aurel Vlaicu (15;
17; 19; 21). Bunica Sabella : rulează la 
cinematograful V. Roaită (9,30; 11,30; 
13,45; 16). program de filme documen
tare rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Șapte dădace : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (15; 17; 
21). Turneul veseliei : înfrățirea între 
poare (10; 16; 18; 20), Alex. Sahia 
12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (15; 17; 
21), B. Delavrancea (16; 13; 20), 16 
bruarie (16; 18; 20). Divorț italian : Culj 
tural (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30' 
Festivalul Chaplin : Alex. Popov (ruleaza 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21), T. Vladimirescu (15,30; 18; 
20,30). Dosarul furat : rulează la cinema
tograful C-tlfi David (16; 18,15; 20,30). 
Cîinelc sălbatic Dingo : Unirea (16; 18;
20) . Alibiul nu ajunge : Munca (16; 18,15; 
20,30). Rebelul : Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Carmela — cinemascop : Popular (15;
17; 19; 21). Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop : Arta (16; 18,15; 20,30). Ca
melia : Moșilor (15; 17; 19; 21). Lupcni 29 
— cinemascop (ambele serii) : M. Emi- 
nescu (16; 19). Pedro pleacă în Sierra : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(16; 18; 20). Rîul șl moartea : Libertății 
(10; 12,- 14; 16,30; 18,30; 20,30). Un erou în 
papuci ; Luceafărul (15; 17; 19; 21).
Omul merge după soare : rulează la ci
nematograful G. Bacovla (16; 18; 20). 
Baronul de Munchhausen : rulează la ci
nematograful Olga Banele (16; 18; 20). 
Vacanță la mare — cinemascop : Drumul 
Serii (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 30 Decem
brie (10; " — ..........15; 17; 19, 21).

VICTOR BÎRLADEANU 
MANOLE CORCACI

19; 
po
lio;
19; 

Fe

vremea

Xeri în țară : In cursul zilei, vremea a 
fost în general frumoasă și călduroasă. 
Cerul a fost variabil, temporar noros în 
Ardeal șl nordul Moldovei. Vîntul a su
flat slpb pînă la potrivit din est și sud- 
est. In prima parte a zilei s-a produs 
ceață pe litoral. Temperatura aerului la 
orele 14 avea valori cuprinse între 23 
grade la Răuți, Vărădla, Chlșlneu Criș 
șl Gurahonț, și 10 grade la Mangalia șl 
Constanța.

In București : Vremea a fost călduroa
să șl frumoasă cu cerul mal mult senin. 
Vîntui a suflat slab pînă la potrivit din 
est. Temperatura maximă a fost 20 
de grade.

Timpul probabil pentru zileje de 20-21 
șl 22 aprilie. In țară : Vreme călduroasă 
cu cerul schimbător, 
mal ales după amiaza, 
sub formă de averse 
descărcări electrice. Vînt siab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară, mi
nimele vor fi cuprinse între 5-15 grade, 
iar maximele între 13 șl 23 grade.

In București ; Vreme călduroasă cu cer 
schimbător, temporar noros. Vor cădea 
ploi sub formă de averse mal ales după 
amiaza. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară.

temporar noros 
Vor cădea ploi 

însoțite local de
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CONFECȚII DE PRIMĂVARĂ.
In magazinele de specialitate au so
sit noi modele de confecții pentru 
primăvară. Printre acestea se află 
taioare și sacouri din țesături fan- 
tezi, costume din tergal pentru ado
lescenți, rochii din țesături impri
mate, costume bărbătești cu revere 
înguste, îmbrăcăminte ușoară din 
relon etc. în curînd vor apare sor
timente bogate de artieole pentru 
litoral : rochii de plajă, costume de 
baie, șorturi ,halate pufoase într-o 
gamă variată de culori.

CADRE CALIFICATE PENTRU 
INDUSTRIA UȘOARĂ. — în cele 
17 centre școlare ale industriei u- 
șoare se pregătesc muncitori califi
cați, tehnicieni și maiștri pentru 
circa 30 de meserii. în anul școlar 
1962—1963 sînt cuprinși în aceste 
centre peste 10 000 elevi, viitori 
muncitori calificați în meseriile de 
filatori, țesători, tricoteri, finisori de 
produse textile, croitori, sticlari, 
ceramiști etc. De asemenea, se pre
gătesc peste 1 200 viitori maiștri.

CONCURS PE TEME PROFE
SIONALE. — La centrul școlar fo
restier din Blaj a fost organizat de 
curînd un concurs pe teme profe
sionale, la care au participat elevii 
membri ai cercurilor tehnice. Între
bările au cuprins problemele de 
bază ale proceselor tehnologice de 
exploatare a lemnului, de mecani
zare, de realizare a unor indici 
înalți de folosire a masei lemnoase, 
precum și probleme de cultură ge
nerală.

Artiști străini 
pe scenele noastre

La sfîrșitul lunii aprilie cîntăreful 
francez de muzică ușoară Charles Az
navour, însoțit de o formație instru
mentală, va susfine la Sala Palatului 
R. P. Romîne cîteva concerte. La în
ceputul lunii mai va sosi un colectiv ar
tistic al cunoscutului „Théâtre de la 
Cité” condus de Roger Planchon șl 
Robert Gilbert, care va prezenta în Ca
pitală șl la Timișoara piesele „Georges 
Dandin“ de Molière și „Cel trei muș
chetari", dramatizare după romanul Iul 
AL Dumas. Pe scena sălii Palatului R. P. 
Romîne, o formație artistică indonezia- 
nă va prezenta la începutul lunii mal 
spectacolul intitulat „Indonezia, țara ce
lor 3 000 de insule, în cîntec și dans“. 

Meciurile de verificare ale fotbaliștilor fruntași
CONSTANȚA (coresp. „Sdnteii“). 

«— Un joc de factură tehnică mediocră 
— așa poate fi caracterizată partida 
disputată ieri la Constanța între selec
ționata olimpică a țării noastre și echi
pa iugoslavă Jelesniciar Sarajevo. In 
primele 25 de minute echipa noastră 
a avut inițiativa și a marcat două go
luri, prin Mițaru și Varga. Apoi focul 
s-a echilibrat. In minutul 26 iugoslavii, 
au reușit să înscrie prin Smailovici, 
scorul devenind 2—1.

In repriza secundă, selecționata 
noastră a acționat încîlcit, fără legă
tură între compartimente. înaintașii

Primul dintre darbiurile campiona
tului republican de rugbi va avea loc 
duminică pe stadionul Dinamo din 
Capitală. Este vorba de meciul Gri- 
vița Roșie, deținătoarea titlului de 
campioană a țării, șl Steaua, clasată 
pe locul doi în campionatul da anul 
trecut. Ambele echipe sînt alcătuite 
din rugbiștl de frunte al țării, compo
nent! ai loturilor reprezentative. Me
ciul Steaua — Grivița Roșie începe la 
ora 11, avînd în deschidere (de la 
ora 9,30) un alt joc Important : Di
namo București — Știința Cluj.

lată celelalte meciuri ale etapei : 
sîmbătă : Unirea București — Știința 
Petroșani (ora 16,30, pe stadionul

Duminică pe stadionul ,,Dinamo"

Un important cuplaj de rugbi

înapoierea delegatului C.C. al P.M.R. 
care a participat la Congresul P. C.

din Belgia
Joi seara s-a înapoiat în Capitală 

tov. Teodor Marinescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., redactor 
șef al ziarului „Scînteia“, care a re
prezentat Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn la cel de-al XIV-lea Congres al 
P.C. din Belgia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față membri ai C.C. al 
P.M.R. și activiști de partid.

Semănatul porumbului 
la nivel agrotehnic înalt

(Urmare din pag. I-a)

Fără îndoială că una dintre cele 
mai importante măsuri, care privesc 
cultura porumbului e asigurarea u- 
nei cantități corespunzătoare de se
mințe la hectar, cantitate care va de
termina densitatea lanului și care 
trebuie să varieze în mod diferen
țiat, în funcție de caracteristicile 
hibridului dublu, de gradul de ferti
litate a solului etc. Una din cauzele 
care în anii trecuți au determinat 
obținerea de producții scăzute de 
porumb boabe sau pentru ziloz în 
anumite gospodării a fost că primul 
s-a semănat mult prea rar, iar ce
lălalt — mult prea des.

Densitatea optimă a plantelor are 
o importanță deosebită în realizarea 
de producții mari de porumb. Spo
rurile de producție, obținute dato
rită măririi numărului de plante la 
hectar de la 15 000—20 000 la 
35 000—40 000, se ridică pe terenu
rile fertile, la 900—1 400 kg la 
ha. Rezultatele de producție și da
tele obținute în experiențe au de
monstrat că recomandarea de a re
aliza în medie densitatea de 40 000 
plante la hectar a fost și este justă, 
cu atît mai mult în condițiile aces
tui an cînd avem mari rezerve de 
apă în sol. La stabilirea densității 
trebuie să se țină seama de preco
citatea hibridului cultivat și de fer
tilitatea solului. Astfel, hibrizii

îm eâîeva i» â sa d «a 2? 2

au ratat de nenumărate ori. Oaspeții 
au egalat în minutul 73, prin Duspara. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 2—2.

In deschidere, echipa Farul din lo
calitate a învins selecționata orașului 
București cu 3—0. Golurile au fost în
scrise de Vasilescu, Ologu și Dinu- 
lescu.

*
Joi în orașul Ruse, echipa selecțio

nată de fotbal (tineret) a R. P. Romîne 
a susținut un meci amical cu formația 
Dunav. Tinerii fotbaliști romîni au 
repurtat victoria cu scorul de 6—2.

Unirea) ; duminică : C.S.M.S. lași — 
Rulmentul Bîrlad, Știința Timișoara — 
Gloria București, Farul Constanța — 
Progresul București.

ȘAH Petrosian*
Botvinnik 6-5

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Fără să se mal reia jocul, cea de-a
11- a partidă a meciului pentru tit
lul mondial de șah s-a încheiat re
miză la propunerea lui Botvinnik, 
în prezent scorul este de 6—5 în 
favoarea lui Petrosian. Cea de-a
12- a partidă are loc sîmbătă. Cu 
albele va țuca Botvinnik.

Informații

O în cadrul turneului său, dirijorul 
belgian Edgard Doneux a apărut pen
tru a doua oară la pupitrul orchestrei 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne. După „Faust“, muzicianul 
oaspete a dirijat joi seara spectacolul cu 
opera „Carmen“ de Bizet.

(Agerpres)

® A apărut : „Presa noastră", revista 
Uniunii Ziariștilor din R.P.R., nr. 3 (83) 
1963.

dubli 306 și 311 e necesar să se 
cultive cu 3 000—5 000, iar 206 și 
ceilalți hibrizi, cu caracteristici a- 
semănătoare cu 5 000—10 000 plante 
la hectar mai mult decît HD 
409. De asemenea, este necesar ca 
pe terenurile cu fertilitate mai scă
zută, cu apa freatică la adîncime, 
să se lase porumbul cu 5'000-10 0ÖÖ 
plante la hectar, mai rar decît pe 
solurile fertile, îngrășate, cu apă 
freatică la mică adîncime. Ca ur
mare a acestei diferențieri, densita
tea plantelor se va eșalona în jurul 
unei medii de 40 000 plante la ha, 
variind de la 30 000 plante la hectar 
pe solurile mai puțin fertile, pînă la 
50 000 plante la ha pe solurile mai 
productive și la hibrizii precoci.

în 1963 condițiile pentru cultura 
porumbului în Banat sînt bune : din 
toamnă s-au făcut ogoare pe supra
fețe mari care au fost fertilizate fie 
cu îngrășăminte naturale, fie cu în
grășăminte chimice ; lucrările de în
treținere a ogoarelor se fac de bună 
calitate, iar baza materială a cres
cut, cadrele de specialitate s-au în
mulțit și au cîștigat experiență. 
Toate acestea sînt premise sigure 
că printr-o organizare corespunză
toare a campaniei de însămînțare 
a porumbului, în 1963 se vor putea 
obține pe suprafețe mult mai mari 
recolte de porumb la nivelul gospo
dăriilor fruntașe din regiune.

Echipa olimpică de fotbal a R.P. Un- 
pare a învins cu 3—1 (3—0) formația 
austriacă Schwechat Viena.

Sîmbătă seara, sala sporturilor Flo- 
reasca va găzdui meciul de box dintre 
echipele Unirea și C.S.O. Cluj, din ca
drul campionatului republican. Gala în
cepe la orele 19,30. Meciul Voința1 
București-Mureșul Tg. Mureș se va dis
puta duminică dimineața de la orele 10 
pe stadionul Voința (în caz de timp ne
favorabil, reuniunea va avea loc în 
sala Monetăriei).

Proba de 100 m plat din cadrul Jocu
rilor Sportive de la Dakar a fost cîști- 
gată de atletul negru Kone (Coasta de 
Fildeș) cu timpul de 10”5/10. Ejoke (Ni
geria) s-a clasat pe locul doi cu 10”6/10. 
în seriile probei feminine ganeza Hart 
a realizat 12” (cel mai bun timp al 
zilei).

întîlnirea de lupte clasice dintre se
lecționatele orașelor Moscova și Bel
grad s-a terminat cu rezultatul de 6—2 
în favoarea luptătorilor sovietici.

Echipele de fotbal tineret (Jucători 
sub 23 ani) ale Franței șl Greciei s-au 
întîlnit intr-un Joc amical la Toulouse. 
Fotbaliștii francezi au terminat învin
gători cu scorul de 3—1 (1—0).

în Palatul Sporturilor din Budapesta 
s-a desfășurat întîlnirea dintre selecțio. 
natele mixte de tenis de masă ale 
R.P. Ungare și Japoniei. Sportivii japo
nezi au obținut victoria cu scorul de 
9—2. In cel mai spectaculos meci, fos
tul campion mondial Ichiro Ogimura l-a 
învins cu 21—13; 21—11 pe Zoltan Berc- 
zik.

Capitala țării noastre va găzdui în 
zilele de 27 șl 28 aprilie un mare con
curs internațional de lupte clasice, la 
care vor participa campioni renumfțl

TELEGRAME EXÏEÜHE
Plenara C. C.

al P. C. din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager

pres). — în Capitala Mexicului a 
avut loc cea de-a 9-a Plenară a C.C, 
al Partidului Comunist din Mexic.

Ziarul „Voz de Mexico”, organul 
partidului comunist, scrie că ple
nara a discutat următoarele pro
bleme : problemele actuale ale miș
cării comuniste internaționale ; vii
toarea campanie electorală și pozi
ția comuniștilor ; pregătirile în ve
derea Congresului al XIV-lea al par
tidului.

Detașamentele mișcării mondiale 
comuniste, toate laolaltă și fiecare 
în parte, trebuie să traducă consec
vent în viață linia trasată la con
sfătuirile de la Moscova din 1957 și 
1960, să apere și să întărească uni
tatea rîndurilor lor.

Plenara a relevat că Uniunea So
vietică, întregul lagăr socialist stau 
de strajă păcii, împiedică dezlănțui
rea războiului termonuclear, sînt un 
reazem de nădejde al mișcării de 
eliberare națională. Uniunea Sovie
tică duce o luptă consecventă îm
potriva imperialismului și colonia
lismului.

în hotărîrile plenarei se arată, de 
asemenea, că Partidul Comunist din 
Mexic va participa activ la alegerile 
prezidențiale și parlamentare care 
vor avea loc în iulie 1964. Plenara 
a cerut ca perioada campaniei elec
torale să fie folosită pentru unirea 
și intensificarea activității tuturor 
forțelor democratice și antiimperia- 
liste; pentru difuzarea și popu
larizarea în rîndul maselor largi a 
programului partidului, care pre
vede înfăptuirea în țară a unor 
transformări economice, politice și 
sociale radicale.

O declarație a Partidului 
Unității Poporului din Haiti

PORT-AU PRINCE 18 (Agerpres). 
— Agenția Prensa Latina anunță că 
Partidul Unității Poporului din 
Haiti (Partidul Comunist) a dat pu
blicității o declarație în care se su
bliniază că în țară crește nemulțu
mirea poporului față de actualul gu
vern al lui François Duvalier. „Toate 
cercurile societății noastre, se spu
ne în declarație, suferă din cauza 
atmosferei vicioase a sistemului se
mifeudal și proimperialist putrezit“.

Cond«căîos'ii P. C. din Ecuador 
au fost puși in libertate

GUAYAQUIL 18 (Agerpres). — Sub 
presiunile opiniei publice progre
siste, în seara de 17 aprilie, după 
o detențiune de două zile, au fost 
puși în libertate Pedro Saad, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din Ecuador, -și Ernesto 
Mauje, membru al P.C. din Ecuador.

Crearea Partidului Muncitoresc 
Țărănesc Socialist din Nigeria
LAGOS 18 (Agerpres). — La La

gos — capitala Nigeriei — a avut 
loc o conferință pe țară a socialiști
lor din Nigeria, la care s-a adoptat 
hotărîrea de a se crea un nou par
tid politic — Partidul Muncitoresc 
Țărănesc Socialist din Nigeria.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor conferinței se 
arată că „noul partid se va sprijini 
pe învățătura socialismului științi
fic, cu ajutorul căreia poporul Ni
geriei va obține eliberarea totală și 
va construi societatea socialistă".

din U.R.S.S., Iran, R.P. Bulgaria, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, Norvegia, R.D. 
Germană, Grecia, R.S.F. Iugoslavia și 
R.P. Romînă.

în runda a 3-a a turneului de selec
ție al șahiștilor noștri fruntași, Drimer 
l-a învins pe Ghițescu. iar Pavlov a 
remizat cu Ciocîltea. Drimer și Pavlov 
au cite două puncte, Ciocîltea și Ghi
țescu — cîte 1 punct. Turneul are ca 
scop desemnarea unui al doilea con
curent din partea țării noastre la cam
pionatul mondial de șah.

(Agerpres)

Noi cărți sportive
Recent, în Editura U.C.F.S. au 

apărut noi cărți sportive. Lucrarea 
„Despre pregătirea șportivă a junio
rilor“ — tradusă din limba rusă — 
conține o serie de articole elaborate 
de cercetători științifici și antrenori 
specialiști în atletism, fotbal, cano
taj, gimnastică, haltere etc. Materia
lele, de o mare varietate tematică, 
prezintă un deosebit interes pentru 
profesorii de educație fizică și an
trenorii care se ocupă de pregătirea 
tinerilor sportivi.

Cartea „Scrima cu floreta“ se 
ocupă de cele mai felurite aspecte 
ale acestui sport. La baza lucrării a 
stat experiența îndelungată a antre
norului (Angelo Pellegrini), com
pletată cu noile date din domeniul 
scrimei internaționale.

Dintre broșurile de popularizare 
nou apărute menționăm : „Sportul și 
respirația“ de V. V. Mihailov, „Auto
controlul sportivului“ de N. B. Tam- 
bian, „Maternitatea și cultura fizică" 
de M. Kondratieva.

În aceste zile, la Muzeul Lenin
Mii de oameni vin aci în fie

care zi. Milioane și milioane au 
trecut prin aceste săli, oprindu-se 
îndelung în fața fiecărui docu
ment, tablou sau manuscris. Vin 
din toate colțurile Uniunii Sovie- 
tioe, din toate colțurile lumii, din 
primele zile în care pun piciorul 
pe pămîntul Moscovei.

In pragul Pieței Roșii, în clădi
rea care te impresionează prin 
liniile ei sobre, oamenii vin la 
Muzeul Lenin. Intri — pentru a 
cîta oară — și te cuprinde emo
ția. Mi-am notat odată cîteva rîn- 
duri din cartea de impresii a mu
zeului.

„Am venit să mă sfătuiesc cu 
Ilici“ •— scrie un vechi membru 
al P.C.U.S.

„Moscova fără acest muzeu 
este de neconceput pentru mine 
•— scrie un inginer din Iakuția. 
De fiecare dată cînd sînt chemat 
în capitală, trec prin sălile lui“.1

„Lenin — c’est l'avenir“ („Lenin 
— este viitorul“). Cuvintele apar
țin unui oaspete din Algeria.

In zilele din ajunul aniversării 
nașterii întemeietorului primului 
stat socialist din lume, Ia muzeu 
vin mai mulți vizitatori ca orieînd. 
El se opresc în iața panourilor 
care se află aci de ani și ani de 
zile, fac un popas mal îndelung 
în fața exponatelor noi. Curînd 
se vor împlini 45 de ani de la a- 
pariția lucrării lui Lenin — „Sar
cinile imediate ale puterii sovie
tice“. Recent, au fost descoperite 
capitolele variantei inițiale a lu
crării, în care se subliniază im
portanța construcției economice 
în perioada construirii socialis
mului, a dezvoltării industriei

SENTINȚA ODIOASA A FASCIȘTILOR DE LA MADRID 

Julian Grimau a fost condamnat 
Ia moarte

© Eșecul mascaradei judiciare ® Acuzatul acuză © Opinia 
publică cere salvarea vieții vajnicului antiiascist

MADRID 18 (Agerpres). — în 
ciuda protestelor opiniei publice 
mondiale, la 18 aprilie la Tribuna
lul militar din Madrid a început 
procesul intentat lui Julian Gri- 
mau, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Spania, arestat de poliția fran- 
chistă în toamna anului trecut.

Enrique Amado, procurorul tri
bunalului militar din Madrid, a ce
rat pedeapsa cu moartea împotriva 
lui Julian Grimau. El a declarat că 
Grimau se face vinovat de „încăl
carea permanentă a legilor țării, de 
îndemn la răscoală armată”.

în cuvîntul său, Julian Grimau a 
respins toate născocirile josnice ale 
justiției franchiste. „Resping cate
goric toate acuzațiile ce mi se aduc 
și declar că ele sînt false”, a spus 
Grimau.

Julian Grimau a respins, de ase
menea, în mod cotegoric versiunea 
răspîndită de presa reacționară 
spaniolă, potrivit căreia el ar fi în
cercat să se sinucidă. După cum se 
știe, călăii franchiști l-au supus 
unor schingiuiri monstruoase în în-

:*
o PARIS. Răspunzînd chemării 

ziarului „THumanité”, peste 1 000 de 
oameni au luat parte la demonstra
ția de protest împotriva procesu
lui intentat lui Julian Grimau. De
monstrația s-a desfășurat în fața 
ambasadei spaniole din Paris. Poli
ția a intervenit cu brutalitate, încer- 
cînd să-i împiedice pe demonstranți 
să se apropie de ambasadă. Atunci 
a avut loc o ciocnire între demon
stranți și cei peste 300 de polițiști. 
Demonstranții au rupt cordonul poli
țiștilor și au ajuns în fața ambasa
dei spaniole. Ei au scos pietre din 
pavajul străzii și au aruncat în gea
murile clădirii ambasadei. Mai 
mulți conducători ai demonstrației 
au fost arestați.

© LONDRA. Consilierii din munici
palitatea orașului Westminster au sem
nat o petiție în care se cere să fie pus 
în libertate Grimau. Sute de copii ale 
acestei petiții au fost difuzate la 18 a- 
prilie în uzinele londoneze și în filia
lele sindicatelor. Numeroși docheri și în
vățători din orașul Bristol au vizitat

JAPONIA: SUCCCS'.ll lOiȚClor 
democratice în alegerile 
pentru organele locale

TOKIO 18 (Agerpres). — La To
kio au fost date publicității rezulta
tele preliminare ale primei etape a 
alegerilor în organele de autocon- 
ducere locală din Japonia. Comen- 
tîndu-le, presa burgheză recunoaște 
că raportul de forțe în organele lo
cale ale puterii aproape nu s-a 
schimbat. Totuși, datele publicate 
ilustrează că forțele progresiste din 
țară au obținut un succes impor
tant în alegeri. Partidul comunist, 
de pildă, și-a sporit de peste două 
ori numărul deputaților în adună
rile prefecturale. Și-a sporit con
siderabil reprezentanța și partidul 
socialist. El dispune de aproape o 
cincime din locurile adunărilor pre
fecturale ale țării. în afară de a- 
ceasta, au fost aleși o serie de 
deputați independenți, care au fost 
sprijiniți de comuniști și socialiști.

Atrage atenția și succesul forțelor 
democratice în alegerile pentru de
semnarea guvernatorilor în prefec
turi, în municipalitățile a cinci 
mari orașe și a primarilor din ora
șele Osaka și Yokohama.

Este greu să se vorbească în pre
zent despre importanța alegerilor, 
deoarece nu s-a încheiat încă nu
mărătoarea voturilor și la 30 apri- 
lie urmează să mai aibă loc alegeri 
în celelalte organe de autocondu- 
cere. Dar este clar că forțele pro
gresiste au reușit să-și extindă con
siderabil1 reprezentanța în organele 
locale ale puterii. După cum au ară
tat alegerile care au avut loc la 17 
aprilie succesul cel mai mare s-a 
înregistrat acolo unde aceste forțe 
au acționat într-un front unit. 

grele, a creării Industriei con
structoare de mașini. Noile capi
tole sînt expuse la muzeu.

Foarte mulți vizitatori se opresc 
tn fața machetei cabinetului de 
lucru al lui Lenin din Kremlin. 
Macheta este realizată excepțio
nal: se cunoaște mina unui 
maestru. înainte d® a intra în 
muzeu, am vizitat și acest cabi
net unde te impresionează moj 
destia și simplitatea care reflectă 
aoeste trăsături minunai© ale ma
relui dascăl al proletariatului.

Corespondentă 
din Moscova

Atrag atenția mal alea cărțile — 
aproape fiecare cu adnotările lui 
Lenin, ca urmare a unui studiu 
profund. Sînt aproape 2 000 de 
cărți : enciclopedii, operele lui 
Marx și Engels, lucrări repre
zentative ale literaturii mon
diale. Aci a lucrat Lenin. La 
muzeu, vizitatorii citesc cu 
multă atenție o agendă în 
care lucrătorii secretariatului 
Consiliului Comisarilor Poporului 
au înregistrat activitatea depusă 
într-o zi de Lenin. Este ziua de 2 
februarie 1921. In acea zi Lenin 
a scris proiectul de hotărîre cu 
privire la Comisariatul poporului 
pentru învățămînt, directivele 
C. C. al P.C. (b) din Rusia 
către comuniștii care lucrează 
în cadrul Comisariatului poporu
lui pentru învățămînt, a citit și o 
redactat cîteva hotărîri ale Con
siliului Comisarilor Poporului. Șl 
din toate aceste documente leni-

chisorile poliției franchiste, iar a- 
poi, pentru, a face să dispară ur
mele crimei lor, l-au aruncat pe fe
reastra Direcției de poliție, încer- 
cînd să însceneze, în acest mod,, o 
„sinucidere". Mutilat și schingiuit, 
curajosul patriot spaniol a rămas 
totuși în viață, însă starea sănătății 
sale este extrem de gravă.

„Am fost comunist 25 de ani și 
voi rămîne comunist" — a declarat 
cu mîndrie neînfricatul comunist. J. 
Grimau a recunoscut că este mem
bra al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Spania. „Nu mă 
sperie sentința, a declarat Grimau, 
și-mi voi continua activitatea, dacă 
voi rămîne în viață".

★
Agenția France Presse anunță că 

Julian Grimau/membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Spania, a fost condamnat la 

moarte de Tribunalul militar din 
Madrid.

Această sentință a Tribunalului 
militar din Madrid urmează să fie 
contrasemnată de comandantul șef 
al primei regiuni militare.

consulatul Spaniei din acest oraș și și-au 
exprimat protestul împotriva procesului 
înscenat lui Grimau.

® ROMA. Peste 100 de tineri și 
tinere au organizat în fața clă
dirilor ambasadei Spaniei și con
sulatului spaniol din Vatican o 
demonstrație de protest împotriva 
represiunilor la care este supus cu
rajosul patriot spaniol Julian Gri
mau, membra al C.C. al Partidului 
Comunist din Spania. Tineretul a 
desfășurat această demonstrație în 
pofida încercărilor polițienești de 
a o împrăștia.

20 de ani de la răscoala
din ghettoul Varșoviei

în ziua însorită de april, în fața 
monumentului eroilor fostului ghet
to din Varșovia, s-au oprit două au
tocare cu turiști. Oamenii suie cele 
cîteva trepte ale postamentului și 
privesc în tăcere impresionantul 
basorelief de pe masivul de mar
mură...

Se împlinesc astăzi două decenii 
de Ia memorabila răscoală din 
ghettoul Varșoviei împotriva cotro
pitorilor hitleriști. După cum se 
știe, în această parte a Varșoviei, 
ocupanții naziști înghesuiseră sute 
și sute de mii de evrei polonezi în
tr-un spațiu sufo
cant pe care l-au 
împrejmuit cu zi- rx i 
duri înalte de trei ,a 
metri, dublate cu 
valuri de sîrmă 
ghimpată. Tineri și bătrîni, bărbați, 
femei și copii, supuși execuțiilor in 
masă, foamei, mizeriei cumplite și 
bolilor erau condamnați să-și sfîr- 
șească zilele în acest iad nazist. Dar 
cei 60U00 de evrei, rămași în viață 
după exterminarea altor 650 000 tri
miși din ghetto în lagărele de la 
Treblinka, Oswiecim, Maidanek și 
altele, au ales calea luptei armate.

Răscoala care a izbucnit la 19 a- 
prilie 1943, cînd hitleriștii încercau 
să aducă Ia îndeplinire ordinul că
peteniilor lor de exterminare totală 
a celor rămași în ghetto, n-a fost cî- 
tuși de puțin un act de disperare, 
ci rezultatul unei îndelungi activi
tăți conspirative. încercarea hitle- 
rișților de a izola cu totul popu
lația din ghetto de restul maselor 
poloneze a dat greș. Mișcarea de re
zistență din Polonia, în frunte cu 
comuniștii, a avut strînse legături 
cu cei din ghetto, dîndu-Ie acestora 
arme și muniții. încă în primăvara 
anului 1942, din inițiativa Partidu
lui Muncitoresc Polonez, pe terito
riul ghettoului a luat ființă „Blocul 
antifascist“ la care au participat 
membri ai P.M.P și ai altor orga
nizații de stingă. în același timp 

corespondentul nostru

nist© intrate In istorie, răzbat pro
funzimea gîndiril, grița Șl respec
tul pentru oameni, pentru mun(ca 
lor, dorința de a afla părerea ce
lor mai competențl specialiști în 
problema respectivă, pentru, ca 
hotăirîrea luată să se bazeze pe 
datele cel© mal calificate.

Muzeul se îmbogățește anj de 
an cu noi exponate, legate do nu
mele lui Lenin. Pe adresa, mu‘ 
zeului a sosit nu de mult în
depărtata Insulă a Libertății, 
Cuba, o carte de impresii, de la o 
expoziție închinată lui Ijenin, or
ganizată în această țară.j „Țio, to
varășe Lenin, de ziua nașterii tale 
îți spunem : Vom continua lupta. 
Vom merge în rînduri stiînse 
spre victorie. Steagul nostru va fi 
exemplul tău!“ — a scris în a- 
ceastă cart© un vizitator al expo
ziției.

Străbați șefiile muzeului și vezi, 
de asemenea, numeroase expo
nate care oglindesc ideile lui Le
nin transformate în realitate. Te 
oprești în fața hărții cu marile hi
drocentrale care s-au construit șl 
se construiesc în Țara soviete
lor, în fața spărgătorului de 
gheață atomic, a bulevardului 
larg din sud-vestul Moscovei, a 
metroului și a uzinei care, toate 
poartă numele lui Lenin.

în aceste zile, mii și mii de vi
zitatori vin la muzeul din pragul 
Pieței Roșii. Aci, ei se întîlnesc cu 
oameni care l-au cunoscut perso
nal pe Vladimir Ilici. Se opresc 
în fața documentelor, fotografii
lor și manuscriselor care împreu
nă luate, redau parcă portretul 
marelui Lenin.

AL. STARK

Succesul unei expoziții 
romînești în Indonezia
DJAKARTA 18 (Agerpres). — Expo

ziția „Materiale didactice din R.P.R.“ 
deschisă între 8 și 16 aprilie în sala 
„Gedung Pemuda“ din Djakarta a fost 
vizitată de circa 25 mii de persoane.

Presa indoneziană a publicat nume
roase articole, reportaje și fotografii de
dicate expoziției romîne. Ziarul „Eco
nomi Nasional”, referindu-se la expozi
ție, arată că „guvernul romîn garantea
ză în domeniul învățămîntului, al sănă
tății publice, ca și în alte domenii ale 
vieții sociale satisfacerea deplină a ne
voilor poporului”.

La 16 aprilie, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Djakarta, Pavel Silard, a oferit 
în dar exponatele prezentate în cadrul 
expoziției Ministerului învățămîntului 
de bază și culturii al Indoneziei, din 
partea Ministerului învățămîntului din 
R.P.R. și a I.R.R.C.S. La ceremonia 
care a avut loc cu acest prilej au luat 
parte Sumarno, guvernatorul orașului 
Djakarta, și Supardo, ministrul adjunct 
al învățămîntului de bază și culturii.

Mulțumind călduros pentru prețiosul 
dar, ministrul adjunct Supardo și-a ex
primat convingerea că schimburile cul
turale vor întări în continuare prietenia 
și colaborarea dintre cele două țări și 
popoare.

Ședința Camerei populare 
a R. D. Germane

BERLIN 18 (Agerpres). — După 
cum anunță A. D. N., la 17 aprilie 
s-a întrunit Camera populară a 
R. D. Germane. în încheierea lu
crărilor, Camera populară a a- 
doptat în unanimitate „Legea cu 
privire la Consiliul de miniș
tri al R. D. Germane“, „Decretul cu 
privire la sarcinile fundamentale și 
activitatea organelor judiciare“, ca 
și alte legi cu privire la statutul de 
bază al tribunalelor, cu privire la 
Procuratura de stat a R.D. Germane, 
Ia modificarea și completarea co
dului muncii și la modificarea și 
completarea procedurilor penale.

s-au înființat primele grape de 
luptă.

însuflețiți de pilda ostașilor so
vietici care ^nimiciseră diviziile hit- 
leriste în bătălia istorică de pe 
Volga, insuflînd noi forțe luptei de 
eliberare a popoarelor subjugate 
din Europa, răsculații din ghettoul 
Varșoviei au luptat cu multă vite
jie. Timp de șase săptămîni, forma
țiile blindate ale hitleriștilor, spri
jinite de tunuri și avioane, nu i-au 
putut îngenunchea pe răsculați. 
Lupta era însă inegală ; în cele din 
urmă, ea s-a încheiat cu moartea 

demnă a celor 
60 000 de oa
meni aflați în 
ghetto.

...Astăzi, după 20 
de ani de la ace

ste evenimente, în jurul monumen
tului construit pe locul fostului 
ghetto din marmura adusă la 
Varșovia de naziști pentru a-i ridi
ca un monument lui Hitler, — stră
lucesc în bătaia soarelui de aprilie 
clădirile luminoase ale noului car
tier varșovian Muranow. Acolo untje 
și-au găsit odinioară moartea zeci 
de mii de bărbați, femei și copii, 
unde hitleriștii transformaseră totul 
în ruine și scrum, oamenii mun
cesc, copiii zburdă, pulsează viața 
nouă.

în fiecare an aniversarea răscoa
lei din ghettoul Varșoviei prileju
iește din partea oamenilor iubitori 
de libertate, pace și progres social, 
reafirmarea hotărîrii de a bara ca
lea fascismului care încearcă să ri
dice din nou capul în anumite state 
din Occident, de a lupta pentru ca 
ororile nazismului să nu se mai re
pete. în lumea întreagă se intensi
fică lupta împotriva reînvierii mili
tarismului și revanșismului în Ger
mania occidentală, împotriva unei 
tirilor cercurilor agresive, pentru 
pace și securitate internațională.

GH. GHEORGHITA
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Deschiderea sesiunii Comisiei
economice O.N.U. pentru Europa

eco-

tov. U

că 
a- 

in-

pregătirilor
pentru transferarea administrației 

Irianului de vest Indoneziei
Cuvîntarea președintelui

GENEVA 18 (Agerpres). — La 18 
aprilie s-a deschis în Palatul Ligii 
Națiunilor din Geneva cea de-a 18-a 
sesiune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. La lucrările 
sesiunii participă delegațiile a 30 de 
țări, reprezentanți ai diferitelor or
ganizații internaționale, observatori.

Ședința din 18 aprilie a fost des
chisă de Gogu Rădulescu, conducă
torul 'delegației R. P. Romîne, ac
tualul președinte al Comisiei 
nomice O.N.U. pentru Europa.

în cuvîntul de deschidere
Gogu Rădulescu a arătat că în 
timpul celor 15 ani ai existenței 
sale, Comisia Economică pentru Eu
ropa și-a adus contribuția la dez
voltarea cooperării economice, teh
nice și științifice a țărilor membre, 
în același timp, activitatea sa a 
stimulat spiritul de înțelegere re
ciprocă pașnică între popoare.

Deși comisia grupează țări cu sis
teme economice și sociale diferite, 
faptele dovedesc că cooperarea e- 
conomică există, că ea poate fi dez
voltată cu condiția să se elimine 
piedicile actuale.

Vorbitorul a subliniat că în 
.relațiile lor „țările trebuie să se 
ghideze după principiile, respectării 
intereselor fiecărei țări, a egalității 
în drepturi, a independenței și su
veranității naționale”.

Trecînd în revistă principalele 
teme ale ordinii de zi, președintele 
C.E.E. a menționat lucrările pregă
titoare ale viitoarei conferințe 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
în acest sens, el a scos în evidență

Comisiei, Gogu Rădulescu 
rolul țărilor din Europa, știind 
„continentul nostru realizează 
proape jumătate din producția 
dustrială mondială, circa 1/3 din pro
ducția agricolă și că schimburile 
sale comerciale reprezintă ceva mai 
mult de jumătate din schimburile 
comerciale internaționale”.

Oprindu-se asupra problemei con
secințelor economice și sociale ale 
dezarmării, Gogu Rădulescu a 
reamintit că „tocmai popoarele din 
Europa au avut de suportat distru
gerile, greutățile celor două războa
ie mondiale” și deci „C.E.E. trebuie 
să-și aducă contribuția sa și pro
priile sale eforturi la studierea con
secințelor economice și sociale ale 
dezarmării pentru țările din Eu
ropa”.

Președintele a adresat un apel 
delegațiilor guvernamentale prezen
te la sesiune „ca propunerile ce le 
vor face să reflecte interesul gene
ral al țărilor și să fie în măsură să 
obțină unanimitatea delegațiilor”, 
și a exprimat convingerea că „în 
cadrul acestei adunări vom putea 
confrunta în mod util punctele 
noastre de vedere în legătură cu 
politica economică internațională și 
vom putea analiza într-un spirit de 
înțelegere propunerile ce vor fi fă
cute atît de către reprezentanții ță
rilor mari, cît și ai celor mici".

La ședința de dimineață, V. Vele- 
bit, secretarul executiv al comisiei, 
a dat citire mesajului secretarului 
general al O.N.U., U Thant, adresat 
participanților la cea de-a 18-a se
siune a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

DJAKARTA 18 (Agerpres). — A- 
genția indoneziană de presă Antara, 
cițînd declarația reprezentantului 
Indoneziei în Irianul de vest, Sud- 
jarwo, anunță că pregătirile în ve
derea transferării administrației a- 
cestui teritoriu Indoneziei au luat 
sfîrșit.

Administrația indoneziană a Iria- 
nului de vest va începe să funcțio
neze la 1 mai, imediat după trans
ferarea acesteia de către O.N.U. La 
ceremonia transferării, care va avea 
loc la 1 mai, vor lua parte Suban- 
drio, ministrul de externe al Indo
neziei, și Narasimhan, șeful biroului 
secretarului general al O.N.U., 
Thant.

Irianul de vest va fi condus 
un consiliu în fruntea căruia se 
afla un guvernator numit de pre
ședintele Sukarno.

de 
va

LAUSANNE 18 (Agerpres). — La 17 
aprilie, la Lausanne au continuat lucră
rile în comisiile de studiu ale Uniunii 
Interparlamentare.

în comisia pentru studiul probleme
lor politice, securității internaționale și 
dezarmării, a luat cuvîntul Tov. Mihail 
Ralea, conducătorul delegației romîne. 
care a expus punctul de vedere al 
Grupului național romîn al Uniunii In
terparlamentare în problema creării de 
zone dezatomizate și cu arme reduse.

Vorbitorul a subliniat că grupul 
parlamentar romîn acordă o atenție deo
sebită măsurilor de destindere a încor
dărilor pe plan regional, inclusiv prin 
crearea de zone dezatomizate în Eu
ropa, în Africa sau în alte părți ale 
lumii, întrucît consideră că realizarea 
unor asemenea măsuri constituie o con
tribuție substanțială la soluționarea pro
blemei dezarmării și înlăturării perico
lului unui nou război.

In sprijinul dezvoltării comerțului mondial
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager

pres). — La 21 aprilie în capitala 
Mexicului urmează să se deschidă 
lucrările celui de-al XIX-lea Con
gres al Camerei Internaționale de 
Comerț (C.C.I.) la care vor parti
cipa delegați din aproximativ 40 de 
țări ale lumii. După cum transmite 
agenția France Presse, președintele 
C. C. I., dr. Hans Boden, a de
clarat că această organizație se 
pronunță în favoarea stabilirii de 
relații comerciale între țările capi
taliste și țările socialiste, sprijinind 
relațiile economice între toate țările 
lumii.

în același timp, corespondentul

din Ciudad de Mexico al agenției 
Prensa Latina a relatat că reprezen
tantul din Mexic al Camerei de Co
merț a Olandei a afirmat că se pro
nunță în favoarea stabilirii unor 
contacte internaționale permanente 
și cît mai largi și de aceea „nu poate 
fi de acord cu ideea permanentizării 
unei Comunități economice euro
pene (Piața comună—n.r.) cu carac
ter protecționist“.

O declarație 
a guvernului R. P. Chineze

de- 
Canter- 
străzile 

(fotogra-

în

După sesiunea S.E.A.T.O

Tradiționalul marș 
Aldermaston - Lon
dra, încheiat zilele 
trecute, la care au 
participat circa 
17 000 de oameni, 
a constituit o 
impunătoare ma
nifestație pentru 
pace, împotriva 
cursei înarmărilor 
nucleare, desiășu- 
rate în cadrul 
N. A ,T. O. Iată 
cîteva aspecte 
de pe parcursul 
său: o coloană de 
manlfestanți,
frunte cu dr. Hew
lett Johnson, 
can de 
bury, pe 
Londrei 
fia din stînga sus); 
demonstranți în 
fața castelului 
Windsor (fotogra
fia din stînga jos); 
un călugăr budist 
din Japonia, a că
rui prezență expri
mă cererea parti
zanilor păcii din 
țara sa ca trage
dia de la Hiroșima 
să nu se mai re-

PEKIN 18 (Agerpres). — La 17 a- 
prilie agenția China Nouă a transmis o 
declarație a guvernului R. P. Chineze 
în care se spune : „Datorită amestecu
lui imperialiștilor americani în treburile 
interne ale Laosului, asupra acestei țări 
planează pericolul extinderii conflicte
lor armate în Xieng-Kuang și în Valea 
Ulcioarelor și pericolul transformării a- 
cestora într-un război civil general.

China este unul din vecinii apropiați 
ai Laosului, una din țările care a sem
nat acordul de la Geneva. Guvernul 
chinez condamnă cu hotărîre actele de 
încălcare a acordurilor de la Geneva de 
către imperialismul american, sprijină 
cu hotărîre politica de independență, 
pace și neutralitate dusă de guvernul 
de conciliere națională al Laosului, în 
frunte cu prințul Suvanna Fumma, și 
sprijină cu hotărîre lupta tuturor forțe
lor patriotice din Laos.

Guvernul chinez adresează celor doi 
copreședinți ai acordului de la Geneva 
chemarea de a se consulta neîntîrziat 
în vederea luării măsurilor necesare 
pentru a se pune capăt amestecului și 
agresiunii imperialismului american îm
potriva Laosului și arată că în cazul în 
care acest amestec va. continua, ducînd 
la o nouă înrăutățire a situației în 
Laos, va cere copreședinților conferin
ței de la Geneva să examineze proble
ma unei noi convocări a conferinței ce
lor 14 țări pentru Laos.

Delegatul romîn a arătat că opinia 
publică din țările balcanice a făcut o 
bună primire propunerilor guvernului 
R. P. Romîne privitoare la transforma
rea regiunii balcanice într-o zonă a pă
cii fără armament atomic, rampe de 
lansare a rachetelor și baze militare 
străine, aceasta fiind în deplină concor
danță cu interesele legitime ale po
poarelor țărilor balcanice, ca și din în
treaga lume.

Tov. Mihail Ralea, în încheierea cu- 
vîntării sale, a arătat că Grupul național 
romîn al Uniunii Interparlamentare va 
depune și în viitor toate eforturile pen
tru ca Balcanii să devină o zonă a 
păcii și destinderii internaționale.

în Comisia pentru studiul probleme
lor parlamentare și juridice, luînd cu
vîntul la dezbaterea problemei delic- 
venței juvenile, tov. Barbu Solomon a 
criticat concepțiile idealiste ale unor 
țări occidentale cu privire la cauzele 
delicvenței în rîndul minorilor din ță
rile capitaliste, arătînd că aceste cauze 
trebuie căutate în baza social-economi- 
că a statelor capitaliste. Vorbitorul s-a 
oprit detaliat la realizările obținute de 
R. P. Romînă, subliniind că criminalita
tea în rîndul minorilor, ca și în general, 
este într-o accentuată și continuă scă
dere, datorită măsurilor eficace de or
din social-economic, ca și cultural-edu- 
cativ, luate de guvernul romîn în anii 
regimului de democrație populară. De 
asemenea, s-a arătat că unele cauze 
frecvente ale delicvenței juvenile în 
țările capitaliste, cum ar fi șovinismul și 
șomajul, au fost definitiv lichidate în 
R. P. Romînă.

In aceeași comisie, la dezbaterea pro
blemei dreptului spațiului, tov. Barbu 
Solomon, în intervenția sa, a expus 
punctul de vedere al grupului parla
mentar romîn, constînd, în esență în a- 
ceea că spațiul cosmic nu poate și nu 
trebuie să fie folosit de nici o putere 
în scopuri militare sau de spionaj, ci 
exclusiv în scopuri pașnice și pentru 
cercetări științifice. El a criticat poziția 
și activitatea S.U.A. în acest domeniu, 
care, neținînd seama de voința popoa
relor, au procedat la explozii atomice în 
spațiul cosmic și continuă a proceda la 
explorarea acestui spațiu în scopuri mi
litariste.

In aceste zile se împlinesc doi ani de la zdrobirea bandelor con
trarevoluționare care în primăvara anului 1961 au încercai să Invadeze 
teritoriul Cubei. Aniversarea victoriei de la Playa Giron găsește poporul 
cuban desiășurind cu calm și hotărîre construcția pașnică, obținînd noi 
succese pe calea socialismului. In fotografie : vedere de pe șantierul 
centralei termoelectrice care se construiește în provincia Pinar del Rio.

Salutul adresat de J. Berna! poporului cuban
LONDRA 18 (Agerpres). — La 17 

aprilie, cu prilejul Zilei solidarității cu 
poporul Cubei, cu toate popoarele A- 
mericii Latine, prof. John Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, a adresat un 
mesaj Mișcării cubane pentru pace și 
suveranitatea popoarelor.

John Bernal adresează un salut fier
binte și urări de succes întregului po-

por cuban în eforturile Iul îndreptat» 
spre apărarea independenței sale și men
ținerea păcii în regiunea Mării Carai
bilor și in întreaga lume.

In această importantă zi, se subli
niază în mesaj, toți prietenii păcii și 
democrației își manifestă din nou sim
patia și solidaritatea cu minunatul po
por al Cubei, care luptă pentru dreptul 
de a-și făuri viitorul in pace și priete
nie cu toate popoarele.

In Consiliul de Securitate

Discutarea protestului guvernului senegalez 
împotriva acțiunilor agresive ale Portugaliei

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 17 
aprilie, Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit pentru a discuta protestul 
guvernului senegalez împotriva acțiuni
lor agresive săvîrșite de Portugalia.

Reprezentanții Senegalului și Portuga
liei au fost invitați să ia parte la șe
dință fără drept de vot.

Diop, reprezentantul Senegalului, a 
informat în amănunțime pe membrii 
Consiliului de Securitate despre modul 
în care la 9 aprilie a.c. patru avioane 
portugheze au bombardat localitatea 
Boumack din Senegal. El a amintit, de 
asemenea, că acest caz de încălcare de 
către Portugalia, de pe teritoriul Gui-Guvernul congolez tărăgănează eliberarea lui Gizenga

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). 
— La 17 aprilie a avut loc la Leo
poldville o ședință extraordinară a 
Camerei reprezentanților parla
mentului congolez, în cadrul căreia 
s-a discutat din nou problema eli
berării lui Antoine Gizenga, liderul 
forțelor de eliberare națională din 
Congo.

La ședință, Joseph Midiburo, pre
ședintele Camerei, a dat citire scri
sorii adresate primului ministru A- 
doula, precum și răspunsului la a- 
ceastă scrisoare.

După cum reiese din răspunsul 
lui Adoula, guvernul intenționează 
să trimită pe insula Bolabemba, 
unde se află închis Gizenga, repre-

a- 
să 
lui

zentanți ai organelor judiciare care 
„vor pune lui Gizenga o serie de 
întrebări în legătură cu acuzațiile 
ce i s-au formulât“. Abia după 
ceasta, guvernul intenționează 
examineze problema eliberării 
Gizenga.

în cercurile parlamentare acest 
răspuns al lui Adoula este conside
rat drept un indiciu că guvernul 
intenționează să tărăgăneze înde
plinirea hotărîrii parlamentului cu 
privire la eliberarea lui Gizenga. Mi- 
diburo a declarat fără echivoc la 
ședința Cafnerei reprezentanților că 

contra- 
. hotă-

neei portugheze, a frontierelor și suve
ranității Senegalului nu este unic. Ase
menea cazuri s-au semnalat încă în 1961.

Și atunci ne-am adresat Consiliului de 
Securitate, a arătat reprezentantul Se
negalului, Portugalia a declarat în acea 
perioadă că ea se va abține de la re
petarea unor asemenea „incidente“. Fap
tul că de data aceasta s-a produs un 
„incident“ și mai serios arată ce bază 
se poate pune pe promisiunile Portu
galiei.

Reprezentantul Senegalului a con
damnat cu hotărîre acțiunile agresive 
ale Portugaliei, războiul de exterminare 
împotriva participanților la mișcarea de 
eliberare națională, purtat de autorită
țile portugheze în Guineea portugheză 
și în celelalte colonii.

Reprezentantul Portugaliei a rostit un 
lung discurs în care a încercat să „in
firme“ acuzațiile formulate de Senegal. 
El a afirmat că actuala ședință a Con
siliului de Securitate ar fi „inoportună“, 
pretinzînd chiar că Portugalia ar năzui 
spre „prietenie și înțelegere“ cu statele 
vecine.

Răspunzînd la „dezmințirile" repre
zentantului Portugaliei, delegatul Sene
galului a depus pe masa ședinței frag
mente de rachete, cartușe și gloanțe 
trase, adunate în localitatea Boumack.

Reprezentantul Portugaliei a afirmat 
cu iritare că aceasta n-ar dovedi nimic.

Dezbaterile Consiliului de Securitate 
continuă.

Merchant

intențiile guvernului sînt în < 
dicție directă cu cerințele și 
rîrea parlamentului.

la Atena

Tentative de a încorda situația
în

în timp ce la Paris aveau loc lu
crările Consiliului S.E.A.T.O., ziarul 
„New York Times“ a publicat un 
articol care, încercînd să definea
scă sarcinile cele mai urgente ale 
acestui bloc agresiv, lăsa să se în
țeleagă că intensificarea „războiu
lui nedeclarat" din Vietnamul de 
sud și înrăutățirea situației în Laos 
sînt strîns legate de planurile 
S.U.A. în Asia de sud-est. „Din punct 
de vedere politic — arăta autorul 
articolului, C. L. Sulzberger — gu
vernul Ngo Dinh Diem de la Saigon 
a manifestat incapacitate, iar noi, 
printr-un sprijin direct, am fost 
puși într-o postură penibilă... Nece
sitatea imediată este să continuăm 
războiul din Vietnamul de sud, în
cercînd să consolidăm Laosul". 
Așadar, deși se recunoaște eșecul 
suferit de S.U.A. în Vietnamul de 
sud și incapacitatea lui Diem de a 
face față luptei crescînde a parti
zanilor, departe de a se trage o con
cluzie rezonabilă, se propune conti
nuarea războiului în această țară și 
intensificarea amestecului S.U.A. în 
Laos, căci la aceasta se referă au
torul cînd folosește expresia „să 
consolidăm Laosul".

între asemenea păreri și ceea ce 
se întîmplă pe terenul faptelor în 
Asia de sud-est există o corespon
dență izbitoare.

în Laos, în răstimpul de aproape 
un an care s-a scurs de la semna
rea acordurilor de la Geneva pri
vind reglementarea problemei lao- 
țiene s-au produs mai multe fapte 
care arată tendința reacțiunii inter
naționale de a abate noul stat de 
pe drumul unității și neutralității. 
Recent, în noaptea de 1 spre 2 a- 
prilie, a fost asasinat Quinim Fol- 
sena, ministrul de externe al guver
nului laoțian, adept consecvent al 
politicii de neutralitate. într-o de
clarație dată publicității la Vien
tiane, prințul Sufanuvong a arătat 
că. instigatorii asasinatului sînt anu
mite cercuri străine care urmăresc 
să submineze acordurile de la Ge
neva, deoarece „neutralitatea noa-

stră nu le convine". După cîteva 
zile, la 12 aprilie a fost asasinat un 
alt activist de seamă din gruparea 
neutralistă : locotenent-colonelul
Khanthi Visaphanthong.

Concomitent, alte fapte au vădit 
tendința acelorași cercuri de a com
plica și mai mult lucrurile prin în
vrăjbirea grupărilor existente, pen
tru a se crea astfel o situație care 
să justifice imixtiunea directă în 
Laos. în acest scop—așa cum reiese 
din informațiile sosite din Laos — 
au fost corupți cîțiva ofițeri instabili 
din rîndurile trupelor neutraliste. 
După cum a declarat colonelul
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Deuan, în jurul căruia s-au grupat 
trupele-neutraliste credincioase uni
tății forțelor patriotice, răspunde
rea pentru scindarea care s-a pro
dus în rîndurile acestor trupe o 
poartă generalul Kong Le și antu
rajul său. Dizidenții, împreună cu 
agenți strecurați de gruparea reac
ționară proamericană, au dezlăn
țuit acțiuni represive împotriva ofi
țerilor și soldaților care se pronunță 
cu hotărîre pentru menținerea a- 
lianței tuturor forțelor patriotice. 
La 5 aprilie ei au împușcat 27 de 
soldați ; în zilele următoare au 
deschis focul împotriva trupelor 
Patet Lao, ceea ce a dus la con
flicte armate în Valea Ulcioarelor. 
Elementele reacționare au făcut 
apel la gruparea proamericană de 
la Savannaket, cerîndu-i să trimită 
întăriri. Postul de radio „Vocea 
Patet-Lao" a semnalat efectuarea 
unui mare desant al avioanelor a- 
mericane în partea de nord-vest a 
Văii Ulcioarelor. Urmărind lichida
rea încordării create, Suvanna 
Fumma, primul ministru al Laosu
lui, și Sufanuvong, vice-președinte 
al Consiliului de Miniștri, au sosit 
la 14 aprilie în Valea Ulcioarelor. 
Suvanna Fumma, conducător al

grupării neutraliste, a dat instruc
țiuni severe pentru a se pune capăt 
ciocnirilor armate și a anunțat că, 
după întîlnirea cu reprezentanții 
diferitelor grupări, s-a realizat un 
acord pentru încetarea focului. Ști
rile ulterioare sosite din Laos arată 
însă că situația continuă să fie con
fuză. Au avut loc noi ciocniri între 
cele două fracțiuni ale trupelor 
neutraliste.

Postul de radio „Vocea PatetLao“ 
transmite că elementele reacționare 
din cadrul trupelor neutraliste au 
lansat la 16 aprilie acțiuni ofensive 
sub acoperirea unui tir de artilerie 
împotriva forțelor Patet Lao și a 
trupelor neutraliste aflate sub con
ducerea colonelului Deuan la Lap 
Houng, Kheng Khai și în alte locuri, 
în același timp, importante efecti
ve de trupe ale grupării de la Sa- 
vannaket au fost concentrate în a- 
propiere de Valea Ulcioarelor, cu 
scopul de a veni în ajutorul ele
mentelor reacționare din sînul tru
pelor neutraliste.

Este de la sine înțeles că înrăută
țirea situației din această mică țară 
nu corespunde năzuințelor poporu
lui laoțian ci numai acelora care 
aplică din totdeauna principiul im
perialist „divide et impera“ (dez
bină și stăpînește). De asemenea, 
menținerea unui focar de neliniște 
în Laos slujește intereselor cercu
rilor imperialiste care — așa cum 
s-a văzut la sesiunea S.E.A.T.O. de 
la Paris — urmăresc agravarea si
tuației în toată regiunea Asiei de 
sud-est.

Sînt concludente în această pri
vință și ultimele evenimente privind 
Vietnamul de sud. într-un inter
viu acordat săptămîna trecută, 
secretarul de stat, Dean Rusk, 
a declarat că dacă partizanii 
sud-vietnamezi își vor intensifica 
lupta sau dacă războiul din această 
țară se va prelungi mult timp, „va 
fi necesar să se ia hotărîri foarte 
serioase și foarte energice", ceea ce 
a fost interpretat de comentatorii 
de presă ca o intenție a S.U.A. de

a înteți și mai mult intervenția în 
această țară. încurajate de spriji
nul militar american și furioase 
față de eșecurile suferite, autorită
țile sud-vietnameze intensifică 
atacurile împotriva patrioților ; 
represiunile, operațiile de curățire, 
arestările și schingiuirile se țin 
lanț. A trezit o profundă indignare 
în opinia publică mondială folosi
rea de substanțe chimice toxice, 
pulverizate de avioane americane 
peste plantațiile de orez, peste ve
getația din junglă, unde se află pa- 
trioții. Cunoscutul filozof și acti
vist pe tărîm obștesc englez Ber
trand Russell a exprimat cu ener
gie această indignare generală, ară
tînd că aceste procedee inumane 
încalcă convențiile internaționale 
în vigoare.

în exterior autoritățile diemiste 
continuă provocările la granița cu 
o altă țară neutră — Cambodgia. 
De cîtăva vreme, acestea au deve
nit atît de dese, îneît au determinat 
o vie reacție nu numai din partea 
Cambodgiei, ci și a altor țări. Gu
vernul U.R.S.S. a adresat guvernu
lui Angliei o notă, propunîndu-i ca 
cei doi președinți ai Conferinței de 
la Geneva (sovietic și englez) să 
trimită autorităților Vietnamului de 
sud o scrisoare prin care să-i ceară 
cu hotărîre „să interzică acțiunile 
provocatoare la granița Cambod
giei“. Mobilul acestor acțiuni au 
fost arătate limpede de șeful statu
lui cambodgian. „Unele mari puteri 
— a spus recent Norodom Sianuk — 
au încercat prin orice mijloace să 
ne silească să ne revizuim politica 
noastră. Tailanda și Vietnamul de 
sud, la rîndul lor, au văzut în a- 
ceasta o posibilitate de a-și satisfa
ce tendințele imperialiste pe soco
teala noastră".

Evenimentele din Laos, Vietnamul 
de sud și Cambodgia poartă pece
tea activității desfășurate de cercu
rile imperialiste agresive, de blocul 
lor militar S.E.A.T.O. (Pactul Asiei 
de sud-est). Această activitate a- 
gresivă, care încalcă drepturile unor 
popoare suverane din sud-estul 
Asiei și sporește încordarea inter
națională, este condamnată de toate 
popoarele iubitoare de pace. In ac
tualele condiții internaționale, unel
tirii» îndreptate spre menținerea și 
restabilirea rînduielilor coloniale 
sînt condamnate eșecului.

NICOLAE N. LUPU

PARIS 18 (Agerpres). — Trimisul 
special al președintelui Kennedy, Li
vingston Merchant, care și-a reluat tur
neul în capitalele vest-europene ale ță
rilor N.A.T.O. pentru a obține spriji
nirea planului american de creare a 
așa-ziselor forțe nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O., a sosit la 17 aprilie la A- 
tena. Agenția France Presse, citind 
surse oficiale grecești, relatează că „în
tre Merchant și miniștrii greci nu vor 
avea loc nici un fel de tratative, întîl- 
nirile lor mărginindu-se doar la un 
schimb de vederi”.

Pe de altă parte, ziarul „Kathimerini” 
relatează că guvernul grec s-a pronun-

pentru crearea forțeițat în principiu
nucleare unificate a N.A.T.O. și pentru 
participarea Greciei la ea. Hotărîrea de
finitivă, arată ziarul, depinde însă de 
reglementarea unor probleme referi
toare la caracterul acestei forțe, la vo
lumul cheltuielilor pentru întreținerea 
ei și pentru organizarea comandamen
tului respectiv.

Ziarul „Eleftheria” subliniază că chel
tuielile pe care va fi nevoită să le su
porte Grecia pentru întreținerea forței 
nucleare unificate a N.A.T.O. se vor 
cifra în timp de zece ani la aproxima
tiv 60 milioane dolari, ceea ce, adaugă 
ziarul, „este vădit peste puterile țării

Personalități ale vieții publice 
arestate în Argentina

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). -> 
Agențiile de presă relatează despre o 
nouă încordare a situației din Argen
tina.

După cum menționează agenția 
U.P.I., la 18 aprilie din ordinul guver
nului argentinian au fost arestate șap
te persoane și au fost emise ordine de 
arestare pentru alte 9 persoane.

Printre cei arestați se numără scrii
tori, reporteri, diplomați și oameni po
litici — personalități de seamă care au 
activat în perioada guvernării fostului 
președinte Frondizi. Potrivit unui co
municat al Ministerului de Interne ei 
ar face parte dintr-o mișcare care „cau
tă prin orice mijloace să creeze o at
mosferă de haos și sciziune ca prim 
stadiu în vederea răsturnării guvernu
lui“.

OTTAWA. Agențiile occidentale de 
piesă anunță că guvernatorul general 
al Canadei, Georges P. Vanier, a ac
ceptat la 17 aprilie demisia primului 
ministru John Diefenbaker și a însărci
nat pe liderul partidului liberal, 
Lester Pearson, cu formarea noului 
guvern. Această schimbare are loc ca 
urmare a victoriei liberalilor în ale
gerile parlamentare canadiene, care au 
avut loc la 8 aprilie.

VIENA. Intre 17 și 19 aprilie are 
loc la Viena Congresul consacrat 
materialelor plastice la care par
ticipă specialiști din 20 de state, 
printre care și o delegație din 
R. P. Romînă condusă de acad. 
Cristofor Simionescu, membru al 
Prezidiului Academiei R. P. Romî
ne, președintele filialei din Iași a 
Academiei.

CARACAS. In cadrul unei confe
rințe de presă, care a avut loc la Ca
racas, Wolfgang Larrazabal, conducă
torul juntei militare care a venit la 
putere în Venezuela după răsturnarea 
dictaturii lui Perez Jimenez, în anul 
1958, s-a pronunțat în favoarea lega
lizării Partidului Comunist din Vene
zuela și a partidului „Mișcarea revo
luționară de stînga”. Larrazabal a de
clarat de asemenea că intenționează 
să ceară președintelui Betancourt a- 
brogarea decretului care interzice ac
tivitatea acestor partide.

ALGER. Postul de radio Alger a 
anunțat că Biroul Politic al Frontu
lui de Eliberare Națională al Alge-

riei a ales pe Ben Bella în funcția 
de secretar general. Totodată, Ben 
Bella continuă să dețină și funcția de 
prim-ministru al guvernului algerian.

LIMA. Țăranii săraci din Peni con
tinuă lupta pentru pămînt. Agenția 
Prensa Latina transmite că un grup 
de 400 țărani din regiunea Cerro de 
Pasco au ocupat cu forța o proprietate 
în suprafață de 2 000 hectare care le-a 
fost uzurpată de un mare latifundiar.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, la 18 aprilie și-a 
început lucrările la Moscova ple
nara Uniunii
U.R.S.S. Vladimir Butuzov, secreta
rul Uniunii Arhitecților din U.R.S.S., 
a prezentat la plenară un raport 
despre sarcinile arhitecților so
vietici.

Arhitecților din

BONN. In Germania occidentală 
a început un nou val de persecuții 
împotriva membrilor partidului co
munist, interzis ilegal. Au fost ares
tați numeroși comuniști în landu
rile Schleswieg-Holstein, Saxonia 
Inferioară și la Hamburg.

MOSCOVA. La 18 aprilie a avut 
loc o întîlnire între delegația guver
namentală comercială sovietică, con
dusă de Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior, și delegația gu
vernamentală comercială a R.P. Chi
neze, condusă de Li Țian, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior. In 
cursul tratativelor s-au examinat în
tr-un spirit de prietenie și înțelegere 
reciprocă problemele schimbului de 
mărfuri între cele două țări pe anul

1963. La 18 aprilie N. Patolicev a ofe
rit un prînz în cinstea delegației chineze 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească. La prînz a partici
pat și Pan Țzî-li, ambasadorul R. P. 
Chineze la Moscova.

PRAGA. La 18 aprilie s-a deschis la 
Praga, cel de-al IV-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Cehoslovac. La 
Congres participă numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor revoluționare de 
tineret de peste hotare. Delegația 
Uniunii Tineretului Muncitor este con
dusă de tov. Purcăreanu Luciu, mem
bru supleant al Biroului C.C. al U.T.M.

Congresul a fost salutat de Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace.

BONN. Procuratura din Düsseldorf 
a intentat proces împotriva pastorului 
Herbert Günneberg din Essen, unul 
dintre conducătorii marșurilor adver
sarilor înarmării atomice din R.F.G. 
Pastorul Günneberg a fost arestat 
pentru că a luat parte la demonstra
ția de protest împotriva interzicerii 
de către autoritățile R.F. Germane a 
participării partizanilor păcii englezi 
la marșurile organizate în R.F.G. 
După arestare, el a declarat greva 
foamei în semn de protest timp de 64 
de ore și a întrerupt-o numai după ce 
a fost eliberat.

VARȘOVIA. La 17 aprilie la Var
șovia a avut loc o nouă întîlnire a am
basadorilor Republicii Populare Chi
neze și S.U.A. Tratativele au durat 
peste două ore. Următoarea ședință a 
fost fixată pentru 7 august a.c.
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