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De cîtva timp, în întreprinderile din întreaga țară au loc adunări însuflețite în cadrul cărora, muncitorii, tehnicienii și inginerii, ana- lizînd cu spirit de răspundere posibilitățile ce le au la locurile lor de muncă, își iau angajamente mobilizatoare pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de stat pe 1962. Expresie grăitoare a înaltei conștiințe a clasei noastre muncitoare — aceste angajamente o- gpndesc hotărîrea muncitorilor, „tehnicienilor și inginerilor de a transpune în mod exemplar în ' viață mărețele sarcini stabilite de partid pentru avîntul continuu al e- conomiei ; la baza lor stă convingerea adîncă a oamenilor muncii că fiecare succes în producție creează noi și noi condiții pentru creșterea bunăstării poporului.Ce cuprind, în esență, aceste angajamente, care sînt obiectivele principale pe care colectivele de întreprinderi și le propun în întrecerea pentru îndeplinirea planului pe anul în curs ? Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste — ale căror prevederi au stat la baza rodnicei întreceri desfășurate anul trecut în cinstea aniversării partidului și care își păstrează în continuare întreaga valabilitate — o- rientează și de astă dată clar eforturile și preocupările fiecărui colectiv de muncă. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din fabricile și uzinele țării își propun, în cadrul angajamentelor ce și le iau, să lărgească necontenit frontul luptei pentru produse de înalt nivel calitativ, să dezvolte în continuare succesele dobîndite în domeniul creșterii producției și productivității muncii, pentru cît mai însemnate economii peste plan.In lumina Directivelor C.C., side- rurgiștii reșițeni s-au angajat să dea peste plan 10.000 tone oței și 20.000 tone fontă, să asimileze 4 noi mărci de oțeluri cu caracteristici mecanice superioare, să realizeze, prin reducerea prețului de cost, economii de circa 6.000.000 lei etc. ; metalurgiștii de la uzinele „Timpuri Noi“ ■ dea peste plan 120 motoare și com-__ ___________ _________ _______________ _____presoare, să îmbunătățească în con- verigile procesului de producție. La tinuare performanțele^ tehnice și îndeplinirea acestor .angajamente,X..1 « fiecare —? de la ultimul muncitorpînă la director — poate și trebuie să aducă, la locul său de muncă și cu mijloacele ce-i stau la înde- mînă, o importantă contribuție. Orice tendință spre angajamente formale, spre tărăgănarea măsurilor practice menite să asigure îndeplinirea angajamentelor — lucru ce se mai face simțit în unele locuri — trebuie să întîmpine reacția sănătoasă, unanimă a colectivului, să fie energic combătută de către organizațiile de partid.Să constituie un titlu de cinste și de mîndrie pentru fiecare colectiv de a raporta, la sfîrșitul anului, că angajamentele luate pe 1962 — cel de-al treilea an al planului de șase ani — au fost realizate întocmai, că munca harnică, entuziastă pentru îndeplinirea acestor angajamente s-a concretizat în noi și însemnate succese în înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al IlI-lea Congres al partidului în vederea desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.

nență sub ochii muncitorilor, nicienilor și inginerilor situația îndeplinirii pas cu pas a angajamentelor luate. întrecerea socialistă pentru îndeplinirea angajamentelor s-a desfășurat anul trecut pe baza unor planuri concrete de măsuri, la elaborarea cărora a fost larg consultat întregul colectiv întreprinderii respective, această experiență bună acumulată în întrecere se cere să și mai larg dezvoltată spre a obține succese și mai mari m 1962 !Pentru fiecare colectiv, pentru fiecare om al muncii în parte, angajamentele luate în întrecerea socialistă constituie o chestiune de onoare. Odată luate, aceste angajamente trebuie însoțite de măsuri concrete care să asigure îndeplinirea lor întocmai. Socotind că pentru respectarea cu cinste a cuvîntu- lui dat fiecare zi este deosebit de prețioasă, multe colective de întreprinderi au trecut imediat după luarea angajamentelor la aplicarea practică a unor importante măsuri cu caracter tehnic și organizatoric menite să pună în valoare noi rezerve interne ale producției. Astfel la uzinele metalurgice. Sinaia s-au luat măsuri pentru organizarea în flux continuu, pe bandă, a montajului général al pompelor de injecție, pentru modernizarea unui număr de 22 mașini-unelte prin adaptarea de dispozitive de strunjire pneumatică și cu hidroplast etc. ; la uzinele „1 Mai”-Ploiești s-au luat măsuri pentru extinderea turnării pieselor în maselote exoterme la încă 100 de repere ; la uzinele „Timpuri Noi“ din Capitală s-a trecut în a- ceste zile la aplicarea practică a unor măsuri menite să îmbunătățească tehnologia de turnare la un număr important de piese etc.Lupta pentru. îndeplinirea angajamentelor luate cere strădanii neobosite pentru însușirea și aplicarea metodelor moderne de lucru, pentru folosirea cît. mai gospodărească și eficientă a capacităților de producție și a timpului de lucru, pentru îmbogățirea continuă a cu- noșțințelor tehnice, pentru organi- ■ zarea exemplară a muncii în toate

al Toatăfie avut loc șeLuni 19 februarie a avut loc ședința Consiliului de Stat ăl R; P. Romîne.Au luat parte tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec și Avram Bunaciu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat; Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Anton Breitenhofer, Ion Creangă, Constantin Daicoviciu, Dumitru Diaconescu, Isac Martin, Atanase Joja, Roman Moldovan, Mihail Ralea, Maria Rosetti, Ludovic Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, membri ai Consiliului de Stat.Consiliul a emis un număr de acte normative și hotărîri.Printre acestea figurează decretul privind reorganizarea Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei și decretul cu privire la organizarea, pe lîngă Comitetele executive ale sfaturilor populare ale orașelor, raioanelor de oraș, centrelor muncitorești etc.

bricării, transportului și desfacerii pîinii, în scopul de a sè asigura producția unei pîini de calitate superioară. j-'Consiliul a fost informat despre stadiul proiectelor noilor legiuiri, în curs de elaborare.In continuare a fost ascultată darea de seamă prezentată de președintele Tribunalului Suprem, Al. Voitinovici, cu privire la activitatea Tribunalului Suprem, în perioada de la 1 ianuarie 1960, la 31 decembrie 1961.Din darea de seamă se constată o descreștere a fenomenului infracțional, cît și îmbunătățirea activității de judecată și îndrumare a instanței supreme.întrucît din examinarea acestei dări de seamă a rezultat, oportunitatea completării legislației civile, s-au dat indicații în acest sens Consiliului de Miniștri.Consiliul a rezolvat apoi lucrări curente.a controlului obștesc asupra fe-
Stabilirea de relații diplomatice 

între R. P. Romînă și Maroc
; >

Romînă și te între cele două țări, să procedeze hotărît, în la stabilirea de relații diplomaticeRepublica PopularăRegatul Marocului au scopul strîngerii legăturilor existen- la rang de ambasade.

tot mai înfloritoare

randamentul acestor mașini prin a- doptarea de soluții constructive și tehnologice înaintate ; constructorii trustului nr. 1 din Capitală s-au angajat să scurteze durata de execuție a unor însemnate obiective industriale, iar cei din Cluj, Iași ș. a‘. — să construiască un număr sporit de apartamente, frumoase, durabile și confortabile. Angajamente mobilizatoare și-au luat și colectivele de textiliști de la F.R.B., „Țesătura“-Iași care au înscris ca obiective centrale ale întrecerii lor lupta pentru a da oamenilor muncii produse de bună calitate, trainice, îngrijit finisate.Angajamentele pe care colectivele de întreprinderi și le iau în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1962 au o bază solidă ; ele se întemeiază pe realizările importante obținute în anul trecut, pe experiența bogată cîștigată în întrecere. Anul trecut au obținut succese importante acele întreprinderi unde conducerile administrative și organele sindicale au știut să găsească formele cele mai potrivite pentru a stimula larg propunerile munci-/ torilor și tehnicienilor, au luat/ măsuri concrete pentru aplicarea acestor propuneri, asigurînd condiții pentru ridicarea întrecerii pe ô treaptă mai înaltă. Hotărîtor In îndeplinirea angajamentelor luate a fost faptul că organizațiile de partid au desfășurat o largă muncă politică în rîndurile muncitorilor și tehnicienilor, au exercitat un control exigent, sistematic, care a dus la creșterea spiritului de răspundere al organelor administrative pentru crearea condițiilor tehnice și organizatorice necesare realizării angajamentelor, pentru înlăturarea operativă a unor deficiențe ivite pe parcurs.La uzinele „Semănătoarea“ din Capitală, la fabrica de rulmenți din Bîrlad și în alte întreprinderi care și-au îndeplinit și depășit angajamentele luate, organizațiile de partid, organele sindicale și conducerile administrative respective au analizat periodic situația îndeplinirii angajamentelor, luînd măsuri operative pentru lichidarea oricăror leficiențe ivite. Pe masa directoru- -W,- a ții Și

Pregătiri
Litoralul își va întîm- 

pina anul acesta oaspe
ții cu noi surprize. Plaja 
de la Vasile Roaită va fi 
lărgită cu aproape 3.000 
m.p. Tot aici se află în 
construcție un nou com
plex de băi reci cu o ca
pacitate de 2.900 locuri. 
La Techirghiol se ame
najează cel mai
parc de pe litoral. Pe fa-

mare

de
Prin lucrări 

mică mecanizareIn ultimii ani industria de produse finite din lemn a căpătat o largă dezvoltare. Corespunzător cu a- ceasta au crescut cerințele de materii prime de calitate superioară. Pentru a face față noilor necesități, numeroase fabrici de mobilă, de placaje, panele, furnire etc., folosind creditele pentru mica mecanizare, au amenajat instalații de uscare a materialului lemnos, fapt care contribuie la îmbunătățirea calității produselor. Pînă acum au fost date în funcțiune asemenea instalații la fabricile „Libertatea*-Cluj, „Steaua Roșie'-Odorhei, „Măgura Codlei' din regiunea Brașov șl altele.

Ca în fiecare an, și acum colectiviștii din satul Radu Vodă, raionul Lehliu, au dat o mare atenție adunării generale de dare de seamă și alegeri. E și normal. Aceste adunări dezbat probleme importante privind întărirea și dezvoltarea gospodăriei lor, analizează modul cum s-a muncit în anul care s-a scurs și stabilesc măsurile necesare pentru ca activitatea viitoare să fie și mai rodnică.Iată, pe scurt, bilanțul realizărilor gospodăriei, așa cum a fost el prezentat în darea de seamă și în discuțiile purtate de colectiviști. In anul trecut, pe cele 771 hectare cultivate cu porumb s-au obținut în medie 4.500 kg boabe la ha; la floa- rea-soarelui s-au.obținut de pe 180 ha cîte 1.745 ■ kg la ha, la sfecla de zahăi’ — 32.000 kg la ha, la orz — 2.000 kg etc. Dar oamenii s-au mulțumit oare ca adunarea să constate că rodul a fost bogat?cum. Din discuții a reieșit că producțiile puteau fi cu mult mai mari dacă se aplicau la timp metodele agrotehnice înaintate. Asta o dovedesc recoltele diferite care s-au realizat pe brigăzi și echipe. Așa, de pildă, în brigada I-a au fost echipe care au cules cîte 6.000 kg. porumb boabe la ha, iar altele numai cîte 4.000—4.200 kg.— Echipa mea — a spus Ivan Petre — a obținut peste 6.000 kg porumb la ha. Și nu este întîmplător. La noi s-a dat o mare atenție lucrului de calitate. Cînd s-au făcut ră- ritul și prășitul porumbului, am avut grijă să asigurăm o densitate bună. De cîte ori nu am ntâmărat plantele la metru pătrat ! în felul acesta, noi am asigurat cîte 28.000— 30.000 plante la hectar. La alte e- chipe însă, densitatea a fost doar de vreo 20.000 plante la hă. iar producția a fost mai mică. Aceasta să ne fie învățătură de minte.Adunarea a dezbătut pe larg problemele creșterii animalelor. Gospodăria are în prezent 241 taurine, din care 100 vaci, 351 porci, 1.542 oi, 1.200 rațe-matcă, 560 găini. Brigadierul zootehnic Ion Vidu a arătat însă că față de posibilitățile gospodăriei colective, numărul animalelor și îndeosebi al păsărilor este destul de mic, iar productivitatea lor- este scăzută. In medie, în gospodărie s-au realizat 1.750 1. lapte pe cap de vacă furajată. El a arătat că toți îngrijitorii au avut la îndemînă aceeași hrană pentru animale și cu toate acestea Dumitru Golea a realizat de la fiecare vacă din lotul său, cîte 2.200 1. lapte.Colectiviștii au apreciat ca un fapt pozitiv că gospodăria a contractat cu statul cantități însemnate de produse. Aceasta le-a adus mari venituri bănești. La porumb, de pildă, colectiviștii au suplimentat contractul cu 200 tone, vînzînd în total statului 722 tone. In total,

venitul bănesc al gospodăriei s-a ridicat la peste patru milioane lei. Valoarea zilei-muncă a fost de 30 lei.Colectiviștii au discutat amănunțit despre ce trebuie făcut în acest an pentru ca realizările să fie tot mai mari, Cînd s-a dezbătut planul de producție ei au hotărît ca pe întreaga suprafață de 675 ha. să se obțină cîte 5.000 kg. porumb boabe la hectar.— Nu ne putem juca cu angajamentul acesta — spunea Constantin 
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însemnări de la adunarea 
de dare de seamă și alegeri 
a G.A.C. din satul Radu Vodă

Nicide- Cura. Am făcut noi arături adînci pe întreaga suprafață, am și îngrășat 300 ha, cu cîte 20 tone gunoi la ha. Dar nu e de ajuns. Trebuie să adunăm mai multă mraniță, ca în primăvară s-o putem da pe teren. Chiar mîine trebuie să aducem sămînța hibridă de porumb de la Călărași. Să avem totul gata.In legătură cu aceasta, brigadierul Alexandru Olteanu a subliniat necesitatea ca tot utilajul agricol să fie pregătit bine pentru a intra oricînd în cîmp. Iarna aceasta a fost bogată în zăpadă — a spus el — și apa provenită din topirea zăpezii trebuie păstrată în pămînt. îndată ce terenul va prinde puțină scoarță la suprafață să trecem la grăpat pentru a împiedica pierderea apei din sol“.Colectiviștii s-au convins că animalele, bine îngrijite, pot aduce mari venituri bănești și de aceea au susținut în această adunare generală să se ia măsuri pentru realizarea și depășirea văzute în planul de privire la creșterea acest an gospodăria fectivul de animale
sarcinilor pre- producție cu animalelor. In își mărește e- prin reținerea

tineretului din prăsilă proprie precum și prin cumpărări.Cu cîțiva ani în urmă, colectiviștii au amenajat două eleștee. în anul trecut ei au valorificat 4 vagoane de pește. Procedînd ca ade- vărați gospodari, colectiviștii și-au propus în planul de producție pe acest an, ca pe eleștee să crească și rațe. Jur-împrejurul eleșteelor s-a semănat lucerna pentru hrana păsărilor. Pentru început ei vor crește 12.000 rațe.Avînd apă la dispoziție, gospodăria și-a propus să cultive cu legume 20 ha. Pentru aceasta, se fgc pregătiri intense.Adunarea generală a gospodăriei din Radu Vodă a ales și noul consiliu de conducere. Colectiviștii au apreciat că cei mai mulți membri ai vechiului consiliu, în frunte cu președintele Marin Vasile, au muncit bine. „De ani de zile de cînd e președinte, a lucrat cu dragoste pentru înflorirea gospodăriei noastre“, spunea colectivistul Vasile Dobre. Patru membri din consiliu au fost însă schimbați : unii pentru că au ajuns la o vîrstă înaintată și nu mai- pot munci zi de zi în gospodărie, alții, ca de pildă Ion I. Ion, pentru că nu și-au- îndeplinit sarcinile conștiincios. în locul lor au fost aleși colectiviști dintre cei mai harnici și pri- cepuți. Colectiviștii au considerat că este folositor ca în consiliul de conducere să fie cooptat și Ion Borta, șeful brigăzii de tractoare, care lucrează de ani de zile în gospodărie. El însuși e colectivist, iar nevasta lui muncește zi de zi în gospodărie. Pentru hărnicia lor, șefii de echipe Nicolae Drăgan, Voicu Băluță și conductorul de atelaj Ion Tudor au fost, de asemenea, aleși în consiliul de conducere.Gospodăria colectivă din comuna Radu Vodă are posibilități minunate de dezvoltare. Colectiviștii de aici sînt hotărîți să le folosească din plin pentru a face gospodăria lor tot mai înfloritoare.

In pas cu cerințele

produs150.000

șantierelor

TEODOR MARIAN 
coresp. «Scînteii"

G.A.S. avicola Bacău este una din marile unități agricole crescătoare 
de păsări. Anul acesta ea va crește 144.000 de pul, iar de Ia incubatoarele 
ei vor fi scoși șl livrați gospodăriilor de stat șl colective din Împrejurimi 
500.000 de pui. In fotografie : vedere dlntr-o hală de creștere a puilor.
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pe litoral
leza dintre Eforie și Va
sile Roaită se vor planta 
aproape 10.000 de arbori 
și arbuști specifici solu
lui nisipoș.

în acest an, stațiunile 
bălneo-climatice vor pu
ne ' la dispoziția • oameni
lor muncii, pentru odih
nă sau tratament, cu 
20.000 mai multe locuri 
decît în anul trecut.

Diafilme 
pentru învățământul 

agrozootehnic

Cinemascop 
la Salonta
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SOSITE LA REDACȚIE

secretarului de partid, în sec- ateliere s-a aflat în perma-

(Foto : M. Cioc)
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TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Prin grija sfatului popular regional 
s-au difuzat gospodăriilor agricole de 
stat și gospodăriilor agricole colecti
ve 1.500 de diafilme cu ajutorul că
rora se popularizează în cadrul cursu
rilor agrozootehnice metodele înain
tate privind creșterea animalelor și pă
sărilor, objinerea unor producții de 
5.000 kg. porumb boabe la hectar în 
cultură neirigafă, mecanizarea lucrări
lor agricole etc.

La cursurile învăjămîntului agrozoo
tehnic din numeroase gospodării co
lective printre care Dorobanți, Sînpe- 
tru-German, Turnu și multe altele, se 
prezintă acum paralel cu lecțiile teo
retice și diafilme pe teme agricole.

Această metodă de susținere prin 
diafilme a cursurilor agrozootehnice
contribuie în bună 
măsură la apro
fundarea cunoș-. 
tințelor profesio, 
nale de către ma
sele de colecti
viști.

DE

în întâmpina
rea primăverii, 
se face toaleta 
copacilor.

SALONTA (co
resp. „Scînteii"). 
— Ieri seară în 
orașul Salonta din 
regiunea Crișana 
s-a inaugurat un 
cinemascop. Sala 
de spectacole are 
350 locuri. Noul 
cinematograf are o 
arhitectură moder
nă, fiind iluminat 
fluorescent. Cine
matograful și-a 
început activita
tea cu prezen
tarea în premieră 
a noului.film ro. 
mînesc „S-a furat 
o bombă“.

Prin contribuția 
cetățenilor

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii") In 
ultimul timp au avut loc în comu
nele regiunii Ploiești adunări popu
lare în care s-au stabilit lucrările 
ce vor fi realizate anul acesta prin 
contribuția cetățenilor. Vor fi con
struite 629 obiective noi, gospodă
rești și social-culturale, printre care 
90 școli, 225 săli de clasă la școlile 
existente, 59 cămine culturale și 
alte lucrări.

La Balta Tocila, raionul Buzău, de 
pildă, se va construi o școală de opt 
arii și se vor executa, prin contri
buția cetățenilor, lucrări de radiofi- 
care a comunei, iar în satele comunei 
Sibiciu, raionul Cislău, se vor ridica 
două cămine culturale și o nouă 
școală.

Valoarea totală a obiectivelor se 
ridică la aproape 11.500.000 lei.

PESTE HOTARE
TRATATIVE între reprezentanți al guvernului francez și ai guvernului provizoriu al Republicii Algeria au avut loc între 11 și 18 februarie pe teritoriul Franței. (Amănunte în pag. IV-a).
CONDUCEREA PARTIDULUI VEST- 

GERMAN UNIUNEA GERMANĂ A 
PÄCIL a adoptat în cadrul unei ședințe declarația ,,principiile de bază ale politicii germane în anul 1962*, în care se cer tratative 'directe între R.F.G. și Uniunea Sovietică In problema germană, normalizarea

relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G., renunțarea de către ambele state germane la înarmarea atomică, precum și încheierea Tratatului de pace german.
O MARE DEMONSTRAȚIE ANTI

RĂZBOINICA a avut loc la 18 februarie la Milano. Demonstranții — muncitori, țărani, tineret studios, oameni de cultură — au trecut pe străzile orașului purtând pancarte cu lozinci în sprijinul luptei pentru pace și dezarmare generală. (Telegrama în pag. IV-a).

Sectorul de producție industrială din Direcția generală construcții montaj a Sfatului popular al Capitalei dezvoltă în continuare producția unei variate game de materiale de construcție care să satisfacă cerințele mereu sporite ale , șantierelor, să contribuie la extinderea industrializării construcțiilor, îmbunătățirea calității și ieftinirea costului lor. In vederea înlocuirii

procedeelor umede pe șantiere s-au executat trepte și contratrepte prefabricate. Sectorul de producție industrială a mai aproximativmetri pătrați plăci de fibrobeton utilizate pe șantiere ca suport pentru pardoselile din parchet. S-au mai realizat circa 30.000 metri pătrați panouri de cofraj din placaj. Prin intrarea în funcțiune a secției de betoane celulare auto-

clavizate s-au obținut betoane ușoare pentru straturi termoizola- toare.O atenție deosebită se dă lărgirii sortimentelor de plăci mo- zaicale cu modele. S-a pus, de asemenea, la punct tehnologia de fabricație a plăcilor subțiri armate care vor fi folosite la balcoanele locuințelor.
ION VREJU 

coresp. voluntar

< Gospodăriile colec- 
? tive din Berlești și 
? Mircea Vodă, raionul 
; Făurei, precum și gos- 
? podăria de stat din j comuna Mircea Vodă, i au un număr mare de j animale.

Pentru a asigura o 
! hrană cit mai consis- 
’. tentă animalelor în J timpul iernii, gospodă- 
[ riile amintite au soli- ; citat fabricii de zahăr 
[ Giurgiu- o repartiție I pentru cîteva vagoane rampă de multă vre- 
; de borhot. Au fost me.

repartizate 
goane celor două gos
podării colective și 
41/: vagoane gospo
dăriei de stat. Va
goanele au sosit în 
stația C.F.R. Dedulești 
încă la începutul lunii 
decembrie. Borhotul a 
fost descărcat în stație 
și acolo a rămas pînă 
azi. Gospodăria de stat 
ure în stație și un va
gon de îngrășăminte 
chimice, descărcate pe

Și în vreme ce bor
hotul de sfeclă de za
hăr așteaptă să fie ri
dicat, producția de 
lapte a vacilor din 
cele trei gospodării a 
înregistrat scăderi.

Ce-au de spus con
ducerile unităților de 
mai sus în legătură cu 
această neglijență și 
lipsă de spirit gospo- 

fl : < '•dăresc 1

ION GH. BEȘLIU
coresp.. voluntar

Vii și livezi peDealuri supuse eroziunilor și terenuri slab productive în suprafață de 2.800 de hectare sînt valorificate în acest an de G.A.S. și G.A.C. din regiunea Cluj prin plantarea de livezi cu pomi și vii.In .gospodăriile colective, lucrările de desfundare a terenurilor destinate viței de vie au fost terminate cu ajutorul brigăzilor speciale din stațiunile de mașini și tractoare. De

• >■ •’ ; : •. ( > •
dealuri erodateasemenea, au fost săpate de pe acun peste 150.000 gropi pentru plantarea pomilor. Pepinierele pomivitîco- le din regiune au asigurat întregul material săditor de calitate superioară.Numeroși specialiști de la sfaturile populare și cele două stațiuni experimentale hortiviticole din regiune acordă asistență tehnică unităților agricole.

(Agerpre^
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Cum am obținut producții mari 
de porumb pe terenuri neirigate

Iarovizarea asigură producții timpurii de cartofiîn anul trecut, gospodăria de stat Hm. Sărat a cultivat cu porumb o suprafață de 1160 ha. Recolta medie realizată la hectar a fost de 3780 kg. porumb boabe, depășindu-se producția planificată Cu peste 1200 kg. la ha. Unele brigăzi au obținut producții mult mai mari decît media pe gospodărie. Astfel, la secția Obidiți, s-a obținut de pe o suprafață de 120 ha. o producție de 5.015 kg. porumb boabe la ha., iar la secția Boldu, de pe 40 ha. cite 5.061 kg. porumb boabe la hectar.Gospodăria noastră este situată într-o zonă cu precipitații puține și neuniform repartizate. în aceste cc.idiții de climă, mărirea producției la hectar depinde de luarea unor măsuri agrotehnice, care să mențină în permanență solul curat și afinat, pentru păstrarea la maximum a umidității. Ținînd' seama de aceste condiții, muncitorii și tehnicienii gospodăriei s-au străduit să aplice lucrările agrotehnice necesare.încă din toamna lui 1960 s-au făcut pe întreaga suprafață arături a- dînci 1. 30 cm. De asemenea, s-au dat cite 25—30 tone gunoi de grajd la hectar pe o suprafață de 500 hectare. Pe întreaga suprafață s-au împrăștiat cîte 200 kg. superfosfat la ha., iar pe o suprafață de 300 ha., cite 100—200 kg., îngrășăminte azo- toase la ha., în funcție de calitatea solului.în primăvară, pentru păstrarea umidității am executat la timp grăparea și discuirea terenului. In acest fel s-a pregătit un pat germinativ bun iar terenul a fost tot timpul curat de buruieni.Cțnd temperatura în sol a depășit 8—10 grade am pornit cu toate forțele la semănat. Adîncimea de însămînțare a fost între 8—10 cm., iar distanța între rînduri de 1 m. Spre deosebire de‘ anii precedenți, în 1961 datorită bunei organizări a muncii, perioada de însămînțare a fost scurtată la 8 zile, ceea ce a făcut ca plantele să răsară uniform. După 4—5 zile de la semănat, în scopul spargerii crustei și distrugerii semințelor de buruieni încolțite, am executat grăparea întregii suprafețe. După 4—5 zile de la răsărirea plantelor s-a dat cu grapa reglabilă. Cînd plantele au ajuns să aibă 4—5 frunze, am efectuat o nouă lucrare a solului cu sapa rotativă. Am căutat să facem fiecare prașilă în cel mult 3—4 zile, pe întreaga suprafață. în total s-au dat patru prașile mecanice, completate cu trei prașile manuale pe rînd.Suprafețele de pe care s-au obținut peste 5000 kg. porumb boabe la ha. au fost fertilizate mai bine, pri-
Consfătuire a crescătorilor de păsări

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Din 
Inițiativa Comitetului raional de 
partid Vaslui s-a organizat zilele 
trecute la centrul raional o consfă
tuire cu crescătorii de păsări din 
gospodăriile colective.

Cu acest prilej s-au scos în evi
dență succesele obținute de unele 
gospodării colective în creșterea pă
sărilor și s-au dat prețioase îndru
mări pentru dezvoltarea seçtorului 
avicol.

Scrisori despre adunările sindicale 
de dare de seamă și alegeri

O EXPERIENȚĂ BUNĂ

In anul trecut ca și în luna ianuarie a acestui an, colectivul sectorului IV-mecanic șef din uzina noastră și-a îndeplinit cu regularitate sarcinile de producție.La recenta adunare de dare de seamă și alegeri a comitetului sindical de secție s-a subliniat faptul că aceste rezultate se datoresc și felului cum s-a ocupat comitetul sindical de problemele producției. El s-a îngrijit de buna organizare și desfășurare a întrecerii socialiste, a organizat schimburi de experiență cu scopul de a populariza și a extinde metodele înaintate și experiența fruntașilor. De asemenea s-a îngrijit de ținerea cu regularitate a consfătuirilor de producție, de înfăptuirea propunerilor btme făcute de muncitori. O preocupare importantă a comitetului sindical de secție a fost ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale al muncitorilor.Activitatea desfășurată pe linie sindicală în anul trecut constituie o bună experiență de muncă pentru noul comitet pe care l-am ales. (De la Ștefan Eibenschütz, muncitor, Uzina de mașini-unelte — Arad).
MEREU ÎN ATENȚIA SINDICATULUIGrija pentru om, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai a fost una dintre proble- 

mind o cantitate mai mare de îngrășăminte organice încorporate în sol odată cu arătura adîncă de toamnă. Pe aceste suprafețe s-a asigurat și o mai bună densitate a plantelor — 30.000 plante la ha. uniform repartizate.în lumina sarcinilor trasate de partid și guvern pentru anul 1962, ne-am propus să realizăm o producție de çel puțin 5000 kg, porumb boabe la hectar, în condiții de cultură neirigată, de pe o suprafață de 600 ha. Pentru realizarea acestei sarcjni de mare răspundere, din toamnă am luat măsuri de fertilizare a solului și de executare a arăturilor adînci.Pentru fertilizarea solului, noi am cărat la cîmp 13.800 tone gunoi de grajd și continuăm această acțiune, iar pe o suprafață de 250 ha. am dat 98 tone superfosfat. Foarte important este ca îngrășămintele să fie date în funcție de fertilitatea fiecărei parcele de teren și bineînțeles, ținîndu-se seama de cantitatea de îngrășăminte administrată în anii trecuți. Pentru a obține o producție mare de porumb, noi vom mai da pe o mare parte din suprafață 100 tone «uperfosfat și 100 tone azotat de amoniu pe care le-am asigurat din vreme.întreaga suprafață destinată culturii porumbului și altor culturi de primăvară a fost arată la o adîncime de 30—40 cm. folosind plugul cu scormonitor.Folosind experiența dobîndită în anii trecuți, am asigurat cantitatea necesară de sămînță de porumb din hibrizii care s-au dovedit cei mai productivi în condițiile noastre pedoclimatice.Și mai trebuie subliniat un lucru. Rezultatele depind în mare măsură de gradul de calificare a oamenilor. De aceea, dăm o mare atenție învă- țămîntului agrozootehnic, la care participă un mare număr de cursanți. In mod deosebit ne preocupă cunoașterea de către fiecare muncitor a metodelor care trebuie aplicate pentru a obține cel puțin 5.000 kg. porumb boabe la hectar.Una din preocupările de seamă este calitatea reparațiilor la tractoare și mașini agricole. Măsurile luate pînă acum asigură condițiile necesare pentru ca mașinile să fie folosite din plin, să putem face la vreme toate lucrările agrotehnice atîț la cultura porumbului, cît și la celelalte culturi.Lucrătorii gospodăriei noastre sînt hdtărîți să aplice întregul complex de măsuri agrotehnice, cu ajutorul cărora să obțină producții tot mai ridicate.
Ing. AUREL FURFURÏCA 
director G.A.S. Rm. Sărat

Ing. zootehnic Ion Petru a arătat 
că gospodăria colectivă Tanacu are 
în momentul de față o matcă de 400 
găini, 200 de rațe și 100 gîște. Pen
tru 1962 colectiviștii și-au propus să 
crească 6.000 pui de găină. 2.000 bo
boci rață și 500 boboci gîscă, toți 
scoși de la incubatorul gospodăriei.

Participanții la schimbul de expe
riență au vizionat o serie de filme 
documentare privind creșterea păsă
rilor.

mele larg dezbătute în adunarea sindicală de dare de seamă și alegeri care a avut loc la uzinele „Gri- vița Roșie“ din Capitală. Atît darea de seamă cît și participanții la discuții au scos în evidență realizările obținute în această direcție. înțre altele a intrat în funcțiune un nou atelier de vopsitorie cu două hale spațioase, cu instalații moderne de aerisire, iluminat, încălzire, vestiare, spălătorie și baie, Mai multe ateliere au fost dotate cu poduri rulante și aparate de ridicat vagoane cu acționare mecanică,în cursul anului trecut peste 800 muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari și-au petrecut concediul de odihnă în diferite stațiuni balneo-climaterice. De veghe sănătății oamenilor muncii din uzină stau medicii și personalul sanitar de la policlinica „Grivița Roșie", recent construită chiar în incinta întreprinderii. în cadrul uzinei funcționează și un spital cu 50 paturi, unde bolnavii beneficiază gratuit de asistență medicală și tratament. Prin grija comitetului sindicatului 90 de copii (între 3 și 7. ani) ai salariaților din uzină au fost trimiși într-o stațiune climaterică pe Valea Teleajenului.în blocurile care s-au construit în jurul uzinei, pe calea Griviței, s-au mutat — numai în 1961 — peste 250 salariațl. ai uzinei.Participanții la discuții s-au referit la multe alte realizări social- culturale și și-au exprimat convin-

Gospodăria noastră co
lectivă cultivă o suprafa
ță însemnată de teren cu 
cartofi timpurii pe care îi 
recoltărp și-i valorificăm la 
siîrși.t.ul lunii mai. Cum reu
șim să obfinem o produc
ție atît de timpurie î

G.Ă.C. Seifin are teren 
aluvionar in lunca Mure
șului care se pretează foar
te bine pentru cultura car
tofilor. Iarovizarea tuber
culilor de sămînfă este o 
metodă care ne ajută să 
obfinem producfii timpurii. 
Această lucrare se face în 
luna februarie. In acest 
scop, se aleg cartofii cei 
mai sănătoși și se tratează 
cu o solufie de formol : 1 
litru lormol la 80 litri apă. 
Tuberculii se scufundă în 
această solufie unde se fin 
5 minute. După ce se svin- 
tă timp de 24 de ore, se 
pun in lădije sau coșuri 
într-un strat de 15 cm., a- 
dică trei rînduri de cartofi. 
In primele zece zile, ei se 
fin la întuneric fără să se 
facă aerisirea camerelor, 
timp în care colfii ating o 
lungime de 3 mm. După 
aceea, se expun în con
tinuare la lumină aeri
sind încăperile și men- 
finînd o temperatură de 
15—17 grade. Jnainte de

plantare, temperatura se 
reduce treptat în vederea 
calirii lor ca să reziste mai 
bine condițiilor de afară. 
1n timp ce stau la iarovizat, 
cartofii se întorc odată pe 
săptămînă pentru a fi ex
puși la lumină și totodată 
se elimină cei stricați, fi- 
loși ori nemcolfifi. Prin ia- 
rovizare se dezvoltă colfii, 
ceea pe face ca perioada 
de 'vegetație să se scurteze 
cu 15—20 de zile și să se 
obfină un spor de produc
ție de 15—20 la sută la 
culturile timpurii.

In anul trecut, plantarea 
în cîmp am făcut-o la 20 
martie. Cartofii au fost 
transportafi pe terenul res
pectiv în. lădifele și co
șurile în care au fost ia- 
rovizafi pentru a nu se 
rupe colfii. La fiecare cuib 
am pus cite un cartof 
mare sau doi mici. Ca lu
crări de întreținere s-au 
dat două prașile, iar pe o 
parte din teren s-a făcut și 
irigarea. Recoltarea a în
ceput la sfîrșitul lunii mai 
intr-o perioadă cînd există 
o mare cerință de cartofi 
pentru aprovizionare. Re
colta obținută a fost de 
peste 6000 kg. la hectar.

Înfrucît cartofii timpurii 
se valorifică la un preț

In comuna Bradu, regiunea Argeș, funcționează o școală pentru 
pregătirea cadrelor de conducere necesare gospodăriilor colective, în fotografie : un grup de cursanți ascultă explicațiile prof. E. Șerbă- 
nescu caro descrie caracteristicile unui soi de măr care dă recolte 
bogate în condițiile regiunii Argeș.

-----------OoO-----------

Ne scriu cititoriiE justă sentința dată?„Cu mult interes am citit în ziarul „S.cînteia“ din 4 ianuarie 1962 articolul intitulat „Suflete împietrite“. Mi-am amintit de un caz asemănător petrecut în orașul Roman.Aproape tot orașul cunoaște povestea a doi copii rămași orfani de tată, pe nume Andrei și Iulian. Mama copiilor, I. Cornelia a părăsit căminul cînd soțul ei trăia încă. După o vreme, în urma unei boli, tatăl copiilor a murit.Andrei și Iulian au rămas în grija unei bunici — mama tatălui lor. Statul a acordat copiilor o pensie și un ajutor familial de 800 lei pe lună. A apărut atunci întrebarea : cine să primească această sumă ? Bunica care îi crește și îi îngrijește sau mama care i-a părăsit de mici ?Sfatul popular al orașului Roman, 

gerea că noul comitet se va ocupa în continuare de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor. (De la Dumitru E. Gheorghe, tehnician).
REZULTATELE PUTEAU FI

Șl MAI BUNEAdunarea de dare de seamă și a- legeri a comitetului sindical de secție de. la șantierul de locuințe „Tractorul“ din Brașov a prilejuit o analiză exigență a activității desfășurate. Maistrul Ștefan Barti a criticat faptul că conducerea șantierului nu a asigurat la timp unele puncte de lucru cu materialele necesare. Lipsa țevilor de construcție și a altor materiale de instalații a stînjenit uneori activitatea de producție, ceea ce a avut ca urmare munca în asalt. De asemenea au fost dezbătute probleme legate de îmbunătățirea calității finisajelor, de scurtarea duratei de execuție și reducerea prețului de cost. Vorbitorii au arătat că în fața viitorului comitet sindical stă sarcina de a mobiliza colectivul la luptă pentru mai buna folosire a utilajelor și mai buna gospodărire a materialelor de construcții.Ca președinte al ' comitetului sindical de secție a fost reales tov. Binder loan, șeful unei echipe de zidari. (De la Iulian Ionașcu, economist).

mult mai bun, producerea 
lor este foarte avantajoasă. 
In afară de aceasta, terenul 
eliberat de cartofi îl folo
sim pentru plante furajere. 
Anul trecut noi am semă
nat pe aceste terenuri 2 
ha. cu mei care au dat 
3700 kg. sămînfă și 6000 
kg. paie de furaj, 2 ha. cu 
iarbă de Sudan obținînd 
1400 kg. semințe și 7000 
kg. paie, 1 ha. cu porumb 
furajer care a dat 40.000 
kg. masă verde.

ținîndu-se seama de a- 
vantajele mari pe care le 
prezintă cultura cartofilor, 
gospodăria colectivă din 
Seifin va cultiva în acest 
an 18 ha. cu cartofi din 
care 13 ha. timpurii. Pen
tru asigurarea cartofilor de 
sămînfă necesari pentru a- 
nul viitor vom cultiva 3 ha. 
cartofi în cultură de vară, 
în prezent, o mare parte 
din cartofi au și fost puși 
la iarovizat. Sînfem siguri 
că aplicînd această meto
dă vom obfine și în acest 
an o producție timpurie de 
cartofi prin valorificarea că
rora ' gospodăria va realiza 
însemnate venituri.

ION GHIULAI 
agronom, G.A.C. Șeitin, 

regiunea Banat 

ca autoritate tutelară a inițiat o anchetă socială și cazul a fost înaintat pentru a fi judecat de Tribunal. Studiind materialele anchetei sociale Tribunalul din Roman a hotărît ca și mai departe copiii să fie crescuți de bunica lor, căreia, în mod firesc, trebuie să-i revină dreptul de a administra ajutorul dat de stat pentru întreținerea copiilor.Nemulțumită de hotărîrea Tribunalului din Roman, I. Cornelia face recurs la Tribunalul regional Bacău și spre surprinderea noastră, cîștigă procesul. Completul de judecată (președinte Constantin Pă- ruș) a infirmat hotărîrea Tribunalului din Roman și a repus pe I. Cornelia în „drepturile ei părintești“. Dar despre soarta copiilor judecătorii n-au pomenit nici o vorbă în hotărîrea lor : la cine vor rămîne ei mai departe? La bunica ce îi în-' grijește cu dragoste, sau la mama care i-a părăsit și care are nevoie doar de pensia copiilor? I. Cornelia a și declarat de altfel tovarășului Bîrjoveanu din colectivul autorității tutelare : „Recunosc că bunica îngrijește foarte' bine de copii și accept să rămînă mai departe la ea, dar vreau să dați o decizie pentru a putea primi eu ajutorul de stat“. Asta vrea I. Cornelia ! Dar atunci bunica cu ce o să-i întrețină ?M-am întrebat nedumerit : cum s-a privit atît de simplu acest proces ? Am stat de vorbă cu judecătorul principal al procesului. în urma unei discuții în care i-am dat unele amănunte neștiute de el, a fost de acord că s-a făcut o greșeală, preoizînd că autoritatea tutelară a Sfatului regional Bacău ar trebui să ceară repunerea pe rol a procesului. I-am spus deschis părerea mea și președintelui Tribunalului regional Bacău.E dureros că s-a întîmplat așa. Organele în drept ar trebui să lămurească pînă la capăt situația celor doi copii.
B. GHEORGHE 

Bacău

Se extinde electrificarea 
la sate

întreprinderea regională de lu
crări energetice-Bucur ești a început 
electrificarea altor noi sate din cele 
114 prevăzute în planul pe a- 
cest an.

în regiunea București există a- 
cum 328 sate electrificate, de peste 
5 ori mai multe decît erau în anul 
1938.

Vești din Oltenia

Sesiune științifică zonalăCRAIOVA (ooœasp. „Setatei!"). In aula Institutului agronomic „Tudor Vladimirosou“ din Craiova s-au desfășurat timp de patru zile lucrările unei sesiuni științifice zonale consacrate problemelor creșterii producției a- gricole vegetale și animale. Sute de participant din stațiunile experimentale agricole din regiunile Oltenia și Argeș, gospodării a- gricole de stat și colective, stațiuni de mașini și tractoare din regiunea Oltenia, de la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii din București și Institutul agronomic din Craiova au purtat discuții pe marginea referatelor prezentate la consfătuire, în ultimele două zile, lucrările s-au desfășurat pe secții de specialitate : agrotehnică, pomiviti- cultură, zootehnie,. mecanizarea agriculturii ș.a.Sesiunea a constituit un rodnic schimb de experiență între participanții la lucrările ei.
>-■ 1 ■

Două concerteFilarmonica de stat „Oltenia" din Craiova a prezentat duminică două concerte simfonice. Programul primului concert, dirijat de Victor Goîescu, a cu- prins : Simfonia nr. 40 în Sol minor->și Concert pentru corn și orchestră în Mi bemol major de Mozart și Preludiile la opera „Lohengrin“ de Wagner. Au aîn- tat soliștii Paul Staicu și Ileana Moldoveanu.După-amiază, sub bagheta aceluiași dirijor, a avut loc un concert simfonic popular. Ambele concerte s-au bucurat de un binemeritat succes.
Brigăzi științifice 

și conferențiari la sateFiliala regională S.R.S.C. și cele 8 subfiliale din regiunea Oltenia desfășoară ' la sate o activitate rodnică. De la începutul anului și pînă în prezent s-au prezentat 498 conferințe, iar 47 brigăzi științifice și 9 consultații pe teme agricole au lămurit țăranilor muncitori un mare număr de probleme din diferite domenii.Duminică, alte cinci brigăzi științifice formate din medici, juriști, profesori, agronomi și alți specialiști s-au deplasat în comunele Siliștea Crucii șl Boureni, din raionul Băilești, Simnicu Co- șoveni, din raionul Craiova, și în comuna Țînțăreui, din raionul Filigși. în aceeași zi s-au prezentat 60 conferințe în diferite comune și sate ale regiunii.
T1EÆTR1Ë ® ®3ld@ŒjQ®) •'Te/ev/zfowe

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : TRUBADURUL — (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
VINZÄTORUL DE PASĂRI — (orele
19.30) .

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia): REGELE LEAR
— (orele 19,30). (Sala Studio): SICILIA
NA — (orele 19.30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : SFINTA IOANA — (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
MENAJERIA DE STICLĂ — (orele 19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : DOI LA ARITMETICĂ
— (orele 10).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : FATA CU PISTRUI — orele
19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : UN 
MILION PENTRU UN SURIS — 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (SALA VIC
TORIEI 174) : CONCERT IN RE... HAZ
LIU — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTÎTUL ȘI ULTI
MUL — (orele 16). (Sala Orfeu) : CEA 
MAI FRUMOASA STEA — (orele 16).

ANSAMB1.UL DE CTNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL ! - (orele 20),

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS - (orele 20).

DRAGOSTEA LUI ALIOȘA — cinema
scop : Patria (10,30: 12,30; 14,30; .16,45; 19; 
21), București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19;

In vitrinele librăriilor

ANTOLOGIA POEZIEI
LATINO AMERICANE

Un volum de ample dimensiuni adă
postește în paginile sale 450 de ani de 
poezie latino-americană... Undeva, în 
Uruguay, scriitorul și publicistul Jesualdo 
a alcătuit, după o minuțioasă selecție, o 
antologie a poeziei latino-americane pe 
care, recent, Editura pentru Literatură 
Universală a pus-o |a îndemîna cititori
lor noștri în traduceri, dintre care multe 
sînt semnate de fruntași .ai poeziei ro- 
mînești.

Parcurgerea lucrării îi deschide citito
rului o perspectivă asupra unei li
teraturi încă puțin cunoscute la noi în 
fără. Dacă traduceri făcute 
în ultimii ani ne-au fami
liarizat cu. poezia chilia
nului Pablo Neruda sau a 
cubanezului Nicolas Guil- 
lén — scriitori dintre cei 
mai reprezentativi pentru 
literatura contemporană a 
Americii Latine — lucra
rea lui . Jesualdo ne face 
cunoșfinjă și cu alfi nu
meroși poeți de certă va
loare, reprezentanji a di
ferite curente literare, 
dar uniți în a cînfa ideea 
de libertate, de indepen
dență najională, a dat 
glas urii împotriva inva
datorilor — fie ei cotro
pitorii spanioli de ieri sau 
imperialiștii nord-ameri- 
cani de azi.

„Venifi și cucerifi-ne, voi, drojdii vechi 
și putrede / Ale venalei carcere a libe
rului Nord / Venifi, cum vin apostolii r . ...... . .. 

și flintele de hoți... / Venifi, flămînde 
pajure șl așternefi-vă crimele / Pe dru
mul nou al acvilei cărela-l slntefi soli / 
Venifi, lături scîrbavnice, avlnd prea 
sfînfa sarcină / de a da întreg pămîntu- 
lui profil american..,/“.

Drumul de la acest poem intitulat „Pira
ții" (1856), violent pamflet anfiimperia- 
lișt a| columbianului Rafael Pombo, — 
poet de factură romantică — și pînă la 
versurile inedite ale lui Nicolas Guillén 
din 1960 : „Cu harapnicul de piele, / 
iankeul te biciuia / Dar acum s-a sflrșlt I 
/ Mărfi fi-a tăgăduit-o / Și Fidel a-nde- 
plinit-o /... e însuși drumul de la denun
țarea silniciilor invadatorilor nord^ame- 
ricani și pînă la lupta revoluționară a 
maselor populara, care și-a găsit — în 
zilele noastre — o întruchipare victo
rioasă tn eliberarea Cubei.

Reflectînd eu fidelitate procesul ne

întrerupt al luptei maselor largi pentru 
independență națională, parficipînd dese
ori ei înșiși la aceste lupte, poeții țărilor 
Americii Latine au transformat — de-a 
lungul veacurilor — scrisul lor într-o armă 
eficientă. Pentru că — și aceasta este 
ideea principală care se degajă din lectu
ra antologiei — poezia latino-americană, 
cu deosebire cea din ultimii 100 de ani, se 
prezintă ca un front comun, îndreptat îm
potriva dominației imperialismului nord- 
.american. Ceea ce este deosebit de inte
resant în antologia lui Jesualdo este 
tocmai reliefarea acestei trăsături, care 

unește ■— ca un fir roșu 
— întreaga creație a 
poeților, indiferent de a- 
partenența lor națională 
sau preferința pentru un 
curent literar sau altul.

Dacă 
Marti 
capăt 
luptei 
„Un fiu al unui neam în
lănțuit, / pentru popor 
trăiește, luptă, moare /, 
venezuelianul Francisco 
Lazo Marți, romantic prin 
formație, cîntăreț al natu
rii patriei sale, supus in
fluențelor poeziei simbo
liste, găsește și el — sub 
imperiul evenimentelor 
politico-sociale ale vre

mii — drumul pe care trebuie să. pășeas
că creatorul legat de năzuințele poporu
lui său: ,,Ce-i viața. fără dragoste șl 

Republicii'Unice / Cu forțele barbarilor datoriei / Ai încă î. timp s-aprinzi al 
' ’ .................................... luptei foc / încearcă bard fără noroc, /

să schimbi imensa ta absenfă-n forță 
vie

Chiar și mulfi dintre acei poeți care 
au cultivat o poezie modernistă, de fac
tură erotică — Antologia cuprinde ver
suri din opera celui mai reprezentativ 
dintre acești poeți, nicaraguanul Ruben 
Dario — s-au alăturat luptei popoarelor 
lor, militînd împotriva tiraniei și a asu
pririi exercitate de puterile imperialiste. 

Tipărită în condiții grafice deosebite, 
beneficiind de o prefață competentă a 
autorului care expune etapele principale 
de dezvoltare ale poeziei latino-ameri
cane, cuprinzînd un indice biografic al 
fiecărui scriitor, „Antologia poeziei lati
no- americane“ constituie o prețioasă 
contribuție la înțelegerea culturii Ame
ricii Latine, ca și a fenomenelor politico- 
sociale care i-au dat naștere.

M. POP

ț
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In regiunea Maramureș

Se lărgește rețeaua de prestări de servicii pentru populateComitetul executiv al U.R.C.M. Maramureș a adoptat un plan de măsuri privind lărgirea și modernizarea rețelei de servire a populației. Astfel, în orașele Baia Mare și Baia Sprie, în centrele muncitorești Borșa, Cavnic, Băiuț, Ferneziu, precum și orașele reședințe de raion șe vor construi și amenaja anul acesta complexe moderne de servire
' ,-==0»=-

21), Arta (16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21). SENTINȚA : Sala Pa
latului R.P. Romîne (orele 19,30), I. C. 
Frimu (9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45;
19,30; 21,15), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21). CETATEA HURRAMZAMIN — cine
mascop : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17: 19; 21), 
Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). CURSA DE 100 KILOMETRI : 
Magheru (9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 
19,15; 21,15), V. Alecsandri (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Maxim Gorki (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), înfrățirea între 
popoare (10,30; 15; 17; 19; 21), Alex. Sa
hia (9; 11; 13; 15 ț 17; 19; 21). FII FERI
CITA, ANI l : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30), Grivița (15; 17; 19; 21), Munca 
(16; 18,15; 20,30), Iile Plritilie (15; 17; Î9; 
21). CER SENIN: T. Vladimirescu (15; 
17; 19; 20,45). TOM DEGEȚELUL : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 13 
Septembrie (9,15; 11,15; 13,30; 15,45), Mo
șilor (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15). SECE
RIȘUL VERDE : Tineretului (15; 17; 19; 
21), Cultural (15; 16,50; 18,40; 20,30). DOUA 
VIEȚI — ambele serii : 13 Septembrie 
(18,30). UN CROS NEOBIȘNUIT - PIO- 
NIERIA NR. V1962 — JOC LA FLA- 
MÎNZI — POȘTAȘUL — LEUL ȘI AR
MONICA — ÎN MAREA DE RĂSĂRIT 
rulează la cinematograful Timpuri Noi 
de Ia orele 10 în continuare pînă la 
orele 21. PERLE NEGRE : Alex. Sahia 
(rulează îh. continuare de la orele 9.30 
pînă la orele 21). FRUMOASA LU
RETTE : 8 Martie (10; 12; 15; 17; 19. 21), 
Popular (15; 17; 19; 21). EL HAKIM : 
C-tln David (15; 17; 19; 21). S-A FURAT 
O BOMBA : Unirea (15,15; 16,45; 19.45:
20,30),  Volga (11; 15; 17; 19; 21), 30 De
cembrie (15; 17; 19; 21). O ÎNTIMPLARE 
EXTRAORDINARA — ambole serii : 
Donca Slmo (14; 17; 20). INSULA : Mio

poezia lui José 
respiră de la un 
la altul idealul 
pentru libertate :

•A

a populației. Pînă la sfîrșitul anului se vor înființa în regiune încă 70 de unități de prestări și se vor reame- naja și moderniza 40 de secții și ateliere existente.Planul de măsuri mai prevede înființarea de unități de servire, cu activități diverse pe șantierele marilor construcții.

rița (10; 12; 15; 17; 19; 21). PRIMELE
ÎNCERCĂRI — ambele serii : 16 Februa
rie (9; 15,30; 18,30). FĂCLII — cinema
scop : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), Dru
mul serii (16; 18; 20). SOSEȘTE CIRCUL : 
8 Mai (15; 17; 19; 21). PROFESORUL
MAMLOCK : Floreasca (19). IN NOAP
TEA SPRE 13 : N. Bălcescu (16; 18,15;
20,30),  Olga Banele (15,30; 18; 20,30). CAI
DUL : Luceafărul (15; 16,45; 18,30; 20,15). 
CIRCUL FĂRĂ CUPOLA rulează la cine
matograful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
MUZICANTUL ORB rulează la cinema- - 
tograful A. Vlaicu (14,3Q; 16,45; 19; 21,15). c 
IVAN CEL GROAZNIC — ambele serii : .1 
B. Dplavrancea (16; 19,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru 
pionieri și școlari : formații artistice din 
raionul Grivița Roșie premiate la con
cursul cultural artistic al elevilor. 19,40 
— Emisiune de știintă și tehnică. 20,00 — 
Filmul artistic : „CÎINELE DIN MLAȘ
TINĂ“ — o producție a studiourilor 
Defa-Berlin. 21,15 — Muzică populară 
romîneașcă. Cîntă orchestra „Flacăra 
Prahovei“ din Ploiești. Dirijor : George 
Botez. în încheiere : sfaturi pentru te
lespectatori șl ultimele știri.

?
Timpul probabil pentru zilele do 21, 

22 șl 23 februarie : Vreme în general 
frumoasă, cu cer schimbător. Temporar 
noros în nordul țării. Ninsori Izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi «u- 
prlnse între 0 și minus 10 grad«, Iar 
maximele întră minus 4 șl piua < grade.

1



S C î N T E I A
Industria chimică sovieticăgustul pen-

9,Carmen“—fabrica de încălțăminte pentru copii
O clădiră înaltă, cu mai 

multe etaje. Parterul și cele 
trei etaje găzduiesc 5 secții 
principale : de croit, ștan- 
jat, de pregătit, cusut feje, 
4ras, tălpuit și finisat încăl
țămintea, secția de încălță
minte flexibilă și cea de 
proiectări — secfia creato
rilor de modele. In secții 
lucrează cu atenfie și mi
gală șiruri de muncitori. 
Unul dintre veteranii între
prinderii, tovarășul Ion Su- 
ciu, ne arată un panfofior 
elegant. Face parte din 
noile modele ale fabricii.

De la tovarășul Ion Su- 
ciu am aflat că în 1961 fa
brica a produs în serie 60 
de modele noi. în trecut, 
vechiul atelier, căci doar 
unul avea fabrica înainte, 
realiza numai 4-5 modele 
de încălțăminte.

Multe din modelele de 
încălfăminte pentru copii 
pțoduse în întreprindere 
sînt apreciate de cumpă
rători. Eforturile 
vului de aici sînt îndrep
tate spre continua îmbună
tățire a calității încălțămin
tei, spre perfectionarea 
procedeelor tehnologice și 
realizarea unei game va
riate de modele noi.

Sîntem în secția de pro
iectări.

— La cel de-al lll-lea 
Pavilion de mostre, între
prinderea „Carmen" a ocu
pat un loc fruntaș în ceea 
ce privește bogăfia 
rietatea sortimentului 
zentat — ne spune 
ingineră Olga Toma.

...Pe o masă se află o 
mulțime de pantofi, ghete, 
sandale, în felurite culori, 
cu fel de fel de motive și 
desene. Sînt modele noi 
din cele 100 care vor fi 
create anul acesta. Două
zeci dintre ele vor apare

în comerj în semestrul II 
al anului.

Inginera ne arată un pan
tof. La vîrf este pujin mai 
ascu(it decît cei obișnuiji. 
E flexibil, ușor și pare a fi 
foarte comod la purtat.

— „îndeplinește toate 
cerin|ele ortopedice" — 
spun specialiștii.

lată și o sanda. Cîntă- 
rește foarte puțin. Aproape 
nu-i simți greutatea în pal
mă. Sanda sistem „Asfra" 
— în barefă — model 1962.

Cu aceeași plăcere admiri 
și sandaua de tip „litoral“ 
sau gheata-sanda — o în- 
căljăminfe lejeră care cu si
guranță va satisface exigen
tele micilor cumpărători.

Multe din modelele noi 
sînt frumos ornamentate cu 
desene reprezenfînd motive 
nationale, eroi din povești, 
în combinații de culori a- 
frăgătoare. In felul acesta, 
creatorii de modele desfă
șoară și o muncă... peda
gogică. Prin modelele ce le 
realizează, ei dezvoltă în

mare parte, 
încă!|ăminfe 
mecanizată, 

moderne cu

/

TJELEGBAME EXTERNE

în secfia de croit. Controlul de calitate su
praveghează execuția corectă a acestei operații.

și va- 
pre- 

tînăra

colecti-

Sosirea noului ministru 
al indiei in R. P. RominăLuni a sosit în Capitală Mohan Prakash Mathur, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Indiei în R.P. Romînă.La sosire, Mohan Prakash Mathur a fost salutat de N. Șerban, director ad-interim al Protocolului Ministerului Afacerilor Externe.A fost de față K. pilly, însărcinatul cu terim al Indiei în R. M. Kannam- afaceri ad-in- P. Romînă.(Agerpres)

Unitațî alimentare 
pentru forestieri

ta 
de

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
gurile de exploatare și parchetele 
pădure din regiunea Argeș s-au ame
najat în ultimii ani pentru muncitorii 
forestieri 222 unități de desfacere a 
produselor agroalimentare.

De la începutul anului și pînă în 
prezent prin aceste unități s-au vîn- 
dut produse a căror valoare depășește 
cu încă odată valoarea mărfurilor vîn- 
dute în aceeași perioadă, a anului 
trecut.

rîndul copiilor 
fru frumos.

în cea mai 
fabrica de 
„Carmen" este 
Dintre mașinile
care este dotată fabrica 
amintim mașinile de perfo
rat ornamentații pe fefe, de 
perforat găuri pentru cap
se, de cusut cu două ace 
și de cusut în zig-zag, de 
șlefuit. Unele execută mai 
multe operații în același 
timp. Bunăoară, combina 
de prelucrat ștaifuri face 
simultan 3 operajii.

In scopul de a îmbună
tăți calitatea produselor, în 
fabrică au fost promovate 
procedee tehnologice noi. 
Luciul încălfămintei cu 
timpul se pierdea. Un nou 
procedeu tehnologic a în
locuit acest neajuns. După 
vopsire se aplică prin 
pulverizare un strat de al
buș de ou, apoi de fixativ 
(formol). Luciul nu mai dis
pare. Sau : croitul pieilor 
pentru fețe se făcea în tre
cut pe plăci din lemn. A- 
cum plăcile de lemn au 
fost înlocuite cu plăci de 
sticlă. Ele sînt incompara
bil mai durabile decît cele 
din lemn, sînt mai ieftine, 
ușurează munca oamenilor 
și contribuie la îmbunătă
țirea calității produselor.

★
Judecînd după modelele 

prezentate la cel de-al 
lll-lea Pavilion și după con
tractările făcute cu comer
țul, părinții vor găsi pentru 
cei mici în acest an, în 
unită(ile comerciale, pan
tofi, sandale, ghete, în mo
dele mai atrăgătoare și 
mai variate. Multe din aces
tea vor fi produse de în
treprinderea „Carmen'“.

D. MINCULESCU

150 de ani de la nașterea
>1

lui Charles Dickensîn cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, luni după-amiază, în sala Dalles, a avut loc o manifestare organizată de Comitetul național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă și Uniunea Scriitorilor, cu prilejul împlinirii a 150 de de la nașterea marelui scriitor glez Charles Dickens.Cuvîntul de deschidere arostit de artistul poporului Costache Antoniu, membru al Comitetului na-
anien-fost

țional pentru apărarea păcii, după care scriitorul Mihnea Gheorghiu a vorbit despre opera și personalitatea lui Charles Dickens.Au asistat reprezentanți ai Comitetului național pentru apărarea păcii, ai Uniunii Scriitorilor, ai Ministerului Afacerilor Externe, meni de artă ros public.Au fost de legației Marii
oa-și cultură, un nume-

INFOR
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față reprezentanți ai Britanii la București.(Agerpres)
I I

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
A.R.L.U.S. din Capitală a avut 
luni după-amiază simpozionul 
realizări ale medicinei sovietice", 
făcut expuneri acad. Arthur

•
tice
loc
„Noi
Au
Kreindler. dr. Ion Stoia și conf. univ. 
dr O. Costăchel

9 Filarmonica „Gheorghe Dima" 
din Brașov a prezentat luni seara, în

de Stat, un concert

Demonstrații în S.U.A. împotriva 
legii reacționare McCarranNEW YORK 19 (Agerpres). — Peste 12.000 studenți au participat la un miting care a avut loc pe stadionul Universității Oregon din orașul Eugene (Statul Oregon), unde a vorbit Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A. Mitingul, organizat de „Uniunea studențească" din localitate și de Clubul universitar „Tinerii demo- crați“, s-a transformat într-o demonstrație de protest împotriva ultrareacționarilor americani, care au încercat să-l zădărnicească, și a marcat succesul campaniei studențești în apărarea drepturilor democratice ale amenințate McCarran.Gus Hali cuvîntul la mitingurile care au avut loc la Colegiul de cultură generală din orașul Mount-Mouth și la mitingurile studenților de la Colegiile Clarck și Reed din același stat (Oregon).Ultrareacționarii americani au desfășurat o activitate intensă pentru a împiedica cuvîntările lui Hali, în statul Washington au fost sus-

........... OsO

tuturor americanilor, în prezent de legeaa luat de asemenea

pendate cinci cuvîntări ale secretarului general al P.C. din S.U.A. în fața diferitelor organizații studențești, printre care și cuvîntarea pe care trebuia să o țină la Universitatea din Washington.Totuși, Hall a organizat la Seattle (statul Washington) o conferință de presă televizată, care a atras un mare număr de studenți și de redactori ai ziarelor studențești. După conferința de presă, unul dintre studenți i-a declarat lui Hali : „Unii dintre noi nu sînt de acord cu dv. Dar în lupta împotriva legilor nejuste McCarran și Smith sîntem alături de dv. Acesta este primul caz din istorie cînd un partid politic întreg trebuie, să compară în fața tribunalului. Dacă începutul se va face cu partidul comunist, ceva urma mai departe ?"Studenții se bucură de sprijinul a numeroși profesori care au semnat o declarație comună de protest adresată conducerii Universității din Washington. Hotărîrea de a se interzice cuvîntarea lui Hali, se arată în declarație, „lezează libertatea fiecăruia".
Declarația C. C. al P. C. din AustriaVIENA 19 (Agerpres). — La 18 februarie, ziarul „Volksstimme“ a publicat o declarație a Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria. în declarația sa, C.C. al P.C. din Austria sprijină propunerea Federației internaționale a luptătorilor din rezistență, a victimelor și deținuților fascismului, ca în martie 1962, cu prilejul împlinirii a 24 de ani de la atacul săvîrșit de trupele hitleriste împotriva Austriei, să se organizeze în Austria Luna de luptă împotriva neonazis- mului, pentru menținerea și întărirea independenței și neutralității

țării, pentru dezarmare generală și totală.în declarație se spune că actele teroriste și ’ celelalte acțiuni ale neonaziștilor din Austria, precum și diferite încercări de a abate Austria de la calea neutralității aleasă de ea, confirmă că există primejdia unei reeditări a trecutului. C.C. al P.C. din Austria cheamă pe toți patrioții austrieci să intensifice lupta împotriva pericolului neonazist și să participe cît se poate de activ la toate manifestările Lunii de luptă.
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Agresiunea S.U.A. în Vietnamul de sud 
o primejdie pentru pace în Asia

Declarația guvernului R. D. Vietnam

în plin avînt
în ceea ce privește am
ploarea folosirii lor în 
toate ramurile indus
triei și în viața de toate 
zilele.

Anul trecut, indus
tria chimică sovieti
că a produs 15,3 mili
oane tone de îngră
șăminte. minerale — cu 
10 la sută mai mult de
cît în 1960. Pînă în ju
rul anului 1980, pro
ducția de îngrășăminte 
minerale va 
circa 10 ori.

în ultimii 4 ani, vo- introducerea pe scară 
lumul producției în largă în industrie a u- 
industria chimică a nor noi materiale cu 
U.R.S.S. a fost sporit proprietăți superioare, 
cu 45 la sută. In cursul J
anului trecut, industria 1980, industria chimică 
chimică sovietică a 
produs peste 
tone de ' fibre sintetice.

Chimia, cu infinitele 
ei resurse, este menită 
să contribuie în măsură 
ho.tărîtoare la îndepli
nirea uneia dintre 
sarcinile trasate de 
Programul P.C.U.S. — 
în cinstea Congresului al XII-lea al 

din Cehoslovacia

Pînă în jurul anului

urmează să lărgească
250.000 de cîteva ori sortimen

tele de produse, sporind 
producția lor de 17 ori.

Uniunea Sovietică se 
va situa ferm pe primul 
loc în lume atît în ceea 
ce privește producția de 
articole chimice de 
înaltă eficacitate, cît și

răsărit, un colectiv de 
26 de tineri feroviari de 
la depoul orașului Hra- 
dec-Karlove și-a luat 
angajamentul de a con
duce pînă la sfîrșitul

Din inițiativa tineri
lor mineri din bazinul 
Ostrova-Karvina, în 
R. S. Cehoslovacă ia 
amploare întrecerea 
pentru obținerea titlu
lui de onoare de bri-> l-un.it septembrie 1.000 
gadă 
XII-lea al P.C. din Ce
hoslovacia“. întrecerea 
se va desfășura pînă în 
luna octombrie, cînd va 
avea loc Congresul.

în regiunea Cehia de

„Congresul al de trenuri de mare to
naj, realizînd astfel o 
economie de 
300.000 coroane.

Minerii de la
„Partizanii Păcii", din

pestemina

spori de

P. c
cărbunebazinul de 

brun din Cehia de nord, 
și-au luat angajamentul 
să extragă peste plan 
35.000 tone cărbune. La 
această mină, 13 colec
tive de muncă, inclusiv 
8 brigăzi de muncă so
cialistă, luptă pentru 
obținerea titlului de o- 
noare de brigadă „Con
gresul al XII-lea al 
P.C. din Cehoslovacia".

Creșterea producției de aparate de radio 
în R. P. Chineză

PEKIN. (De la cores
pondentul nostru . E. Soran). — La o expo
ziție de aparate de ra
dio, organizată la Pe
kin, au fost expuse 160 
de tipuri de aparate fa
bricate în R. P. Chine
ză, 
fost 
mai

Cu acest prilej au 
apreciate ca cele 
reușite tipurile de

aparate cu marca „Pan- mult, piesele necesare 
da“, fabricate la Nan-: fabrieîndu-se în Chirva, 
kin, și „Peony“, pro
duse la Pekin.

de eliberare
în China nu

cîteva

Înainte
existau 

mici fa-decît
brici de montare a apa
ratelor de radio din 
piese de import. Acum, 
producția s-a lărgit

In același timp, la fa
bricile din Șanhai, Tien- 
țin și Nankin se produc 
și pickupuri, .magneto- 
foane, iar la. fabrica 
din Nankin a început 
producția de. aparate de 
radio portative cu semi- 
conductori.

Dezvoltarea învățămîntului superior 
în R. P. Bulgaria

fesori, docenți, confe
rențiari și asistenți. Nu
mărul studenților 
crescut 
54.0'00.
16.000 învață în siste
mul învățământului se
ral și fără frecvență.

Instituțiile de învă
țământ superior din 
R. P. Bulgaria sînt ab
solvite anual de circa 
6.000 de tineri specia
liști, dintre care o trei
me sînt ingineri.

In Bulgaria capita
listă nu existau decît

5 școli superioare care 
pregăteau specialiști în 
25 de domenii și în care 
funcționau 418 cadre 
didactice. în prezent, în 
țară există 20 de insti
tuții de învățămînt su
perior cu 141 de facul
tăți și circa 4.000 pro-

0 

de la 10.000 la 
Dintre aceștia,HANOI 19 (Agerpres). — La 18 februarie, guvernul R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă agresiunea militară a S.U.A. în Vietnamul de sud.în declarația transmisă de Agenția Vietnameză de Informații se a- rată că agresiunea militară americană creează o primejdie directă la adresa securității Republicii Democrate Vietnam, la adresa păcii din Asia de sud-est și regiunea O- ceanului Pacific.în condițiile în care falimentul regimului ngodinhdiemist devine tot mai evident în urma puternicei rezistențe a poporului, guvernul Kennedy și-a intensificat agresiunea în Vietnamul de sud, trimite trupe a- mericane și armament modern de toate tipurile, inclusiv substanțe chimice, pentru desfășurarea războiului și a creat un comandament militar sub conducerea generalului Harkis pentru a participa în mod direct la lupta împotriva poporului din Vietnamul de sud.Guvernul R. D. Vietnam cere ca guvernul S.U.A. să înceteze Imediat politica de agresiune armată în

Vietnamul de sud, să lichideze 'de îndată comandamentul militar delà Saigon, să retragă din Vietnamul de sud toate unitățile armate, personalul militar, armamentul și celelalte materiale militare.Guvernul R. D. Vietnam cere Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam să-și îndeplinească sarcinile și să asigure aplicarea întocmai a acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnamul de sud. El cere președinților și par- ticipanților la conferința de la Geneva din 1954 pentru Indochina să elaboreze de urgență măsuri eficiente pentru a se pune de agresiune armată S.U.A. în Vietnamul
★Pesto 50.000 de locuitori ai capitalei R. D. Vietnam au participat la 18 februarie la un miting organizat de Frontul Patriei din Vietnam, de Comitetul pe<ntru apărarea păcii șl de Comitetul de solidaritate cu țările Asiei șl Africii pentru a-și exprima indignarea față de amestecul tot mai intens al Statelor Unite în Vietnamul de sud.
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capăt actelor ale guvernului de sud.sala Teatrului 
simfonic la care și-au dat concursul 
pianistele Juliane Lerche și Ingeborg 
Herkomer din R. D. Germană. Artis
tele din tara prietenă au interpretat 
concertul în mi bemol major pentru 
două piane și orchestră de Mozart

® In prima lună a anului, colecti
viștii din regiunea Hunedoara au de
pus^ la_ C.E.C. cu 32 la sută mai mult 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. De asemenea, numărul 
oamenilor muncii din regiune, care 
depun lunar la C.E.C., s-a dublat față 
de primele luni ale anului trecut. Pe 
întreaga regiune revine acum un 
libret C.E.C, la fiecare 8 locuitori.

(Agerpres)

aie R. F Komme

Termocentrala de la Zeran, situată la marginea Varșoviei, furnizează 
energie electrică și apă caldă unor raioane ale capitalei R. P. Polone, 

în fotografie : Un aspect din hala turbogenoraloarelor.Duminică la Constanta încep

întrecerile ediției dîn acest an a 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale R.P. Romîne vor fi găz
duite de sala sporturilor din Constan
ta. La campionate vor participa spor
tivi și sportive din 6 țări : R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, 
R P. Ungară, Uniunea Sovietică și 
F Romînă. Pe lista ooncurentilor fi- 
gt .ează. printre alții, Averin, Saunoris,

Novikov (U.R.S.S.), Kalinski (R.P.PoIo- 
nă), Fahazi, Ilona Kerekesne (R.P. Un
gară), Svarcova, Stanek (R. S. Ceho
slovacă), Sivacev (R.P. Bulgaria).

Tara noastră va fi reprezentată de 
Radu Negulescu, Geta Pitică, Maria 
Alexandru și alții.

Primele partide vor avea loc dumi
nică după-amiază.

RÀSFOIND a
! PRESA STRĂINA B Război nedeclarat“

HOCHEI
PE GHEAȚĂ București*Spartak PIsenCunoscuta echipă gheață Spartak-Plsen elovacă) va susține un turneu de cîteva jocuri în țara noastră. Oaspeții — sosiți aseară în Capitală — yor întîlni în primul meci selecțio-

de hochei pe (R. S. Ceho- nata Bucureștiului. Această partidă va avea loc astă-seară de la ora 19, pe patinoarul artificial „23 August". Hocheiștii cehoslovaci urmează să mai joace și cu alte echipe fruntașe din țara noastră.
ÎN CÎTEVA RÎNDURÏ

U.R.S.S. împotriva acțiunilor discrimi
natorii ale autorităților americane care 
n-au acordat sportivilor din R.D. Ger
mană viza de intrare în S.U.A., precum 
și despre hotărîrea Federației de hochei 
a U.R.S.S. de a nu trimite echipa sa 
la campionatul mondial de la Colora- 
do-Springs.

în știrea publicată de „New York 
Times" se arată că la termenul fixat, 
echipa Cehoslovaciei nu și-a confir
mat participarea la campionatul mon
dial. Acum în loc de 28 de meciuri, în 
grupa celor mai puternice echipe, vor 
putea avea loc numai zece, adică o 
treime din jocurile care erau, aștepta
te cu atîta nerăbdare. Interesul față 
de competiția de la Colorado-Springs 
a scăzut mult — scrie ziarul „New 
York Times'.

★

’ în runda a 14-a a turneului interzo
nal de șah de la Stockholm, marele 
maestru sovietic Gheller l-a învins în 
30 de mutări pe Portisch, obținînd ast
fel a 5-a victorie consecutivă. Fischer 
a cîștigat la Cuellar, Korcinoi la 
Aaron și Gligorici, cu negrele, la 
Janovski.

Liderul clasamentului este Fischer 
(S.U.A.) cu 10 puncte și o partidă în
treruptă, urmat de Gheller (U.R.S.S.) 
91/» puncte.

Incercînd să mențină la putere în Vietnamul de sud clica reac
ționară a lui Ngo Dinh Diem, cercurile militariste din S. U. A. se 
amestecă tot mai fățiș în afacerile interne ale acestei țări. Ultimele 
știri sosite din „Vietnamul de sud vorbesc despre un adevărat război 
al diemiștilor împotriva patrioților partizani, război purtat cu arme 
americane.

In Vietnamul de sud se află un mare număr de militari ameri
cani și după cum a declarat amiralul George Anderson, 
șeful operațiunilor navale al S.U.A., urmează să fie trimiși ălți mi
litari americani și o cantitate sporită de echipament. Agenția Associa
ted Press anunța azi că la Saigon s-a primit știrea că Statele Unite 
vor prelungi de trei ori durata serviciului militar pentru o parte din 
trupele lor~ care se află în Vietnam, în special pentru cadrele-cheie, 
ca de pildă piloții de elicoptere. în aceeași știre se arată că informa
țiile oficiale în această privință sînt secrete, pentru a nu se atrage și mai mult atenția asupra pregătirilor militare ale S.U.A. în Vietna
mul de sud.

în legătură cu situația creată publicăm cu unele prescurtări co
respondența din Saigon trimisă de Robert P. Martin, redactorul săp
tămânalului american „U. S. NEWS AND WORLD REPORT". Auto
rul nici nu încearcă măcar să ascundă participarea armatei ameri
cane la lupta împotriva forțelor patriotice din Vietnam.

Echipa de fotbal Steagul Roșu Bra
șov debutează mîine în noua ediție a 
„Turneului balcanic" întîlnind la Pireu 
echipa locală Olimpiakos. După me
ciul de la Pireu fotbaliștii romîni ur

lă să mai susțină în Grecia un joc 
a, ;al.

la Za- 
(femei) 
pentru 
km. a

*
Avîntul Miercurea-Ciuc este noua 

campioană a țării la hochei pe gheață 
— juniori. în meciul hotărîtor, Avîn
tul a terminat la egalitate (5-5) cu 
I.T.B., campioana de anul trecut. Tit
lul a fost decis de golaveraj

★
Campionatele mondiale de schi (pro

be nordice)., au continuat luni 
kopane cu probele de 5 km. 
și sărituri de la trambulină 
combinata nordică. Proba de 5
fost dominată de schioarele sovietice, 
care au ocupat primele trei locuri : 
1. Kolcina — (19’28”6/10) ; Kozîreva — 
(20T5”9/10) ; Gusakova — (20’27”5/10). 
Pe locul, 4 s-a clasat Rantanen (Fin
landa) în 20’45”9/10. în proba de 
rituri pentru combinata nordică 
mai bun punctaj a fost obținut de 
ponezul Eto Yosuke (245,2 puncte).

★

Ziarul „New York Times" a publicat 
«üb un titlu uriaș știrea despre pro
testul Federației ie hochei pe gheață a

să- 
cel 
ja-

(Agerpres)

„Statele Unite intensifică ritmul războiului pe care-1 duc în Asia de sud-est împotriva comuniștilor (așa numește autorul forțele patriotice care se opun regimului diemist —• n.r.). în Vietnamul de sud sînt trimiși în număr tot mai mare soldați americani, de în De de ȘivaVietnamul de sud ritmul activității americane pare să se intensifice pe zi ce trece.Cînd avioanele comerciale aterizează pe aeroportul din Saigon, stewardesa anunță : „Rugăm pe toți cei care fac parte din personalul militar american să rămînă în avion pînă ce se vor face formalitățile necesare pentru debarcarea lor". Jumătate sau chiar două treimi din tineri, bine îmbrăcați în haine civile, rămîn pe locurile lor.La 7 februarie, vasul purtător de avioane „Core*, aparținînd flotei

precum și echipament luptă. Din nou americanii duc Asia un război nedeciarat. data aceasta principalul cîmp luptă este Vietnamul de sud. angajarea S.U.A. mai curînd crește decît va scădea. Aci, în

americane, a acostat la capătul străzii Catinat, principala arteră comercială din Saigon. „Core" a descărcat 21 de avioane „Otter" cu un singur motor, avînd capacitatea de a transporta fiecare cîte 10 soldați echipați, de luptă, precum și 300 de ofițeri și soldați americani, făcînd parte din două companii ale aviației americane. Aceasta a fost cea de-a treia încărcătură de a- vioane sosite pe vase-purtătoare de avioane din ultimele cîteva luni.Afluxul americanilor a aglomerat la maximum hotelurile din Saigon. Ofițerii și soldații ocupă 13 hoteluri, într-unul din ele, aceștia dorm cîte 4-5 într-o cameră. în primele ore ale dimineții, americani în uniformele de camuflaj în junglă, cu cizme de luptă și revolvere, ies din. holurile hotelurilor și urcă în taxiuri. După-amiaza tîrziu, autobuze de culoare kaki se întorc pe strada Catinat aducînd înapoi pe aviatorii americani.Numărul subunităților militare americane în Vietnamul de sud continuă să crească. De pe acum, ele cuprind

trei companii de elicoptere, grupuri de instructori ai forțelor aeriene și detașamente de mecanici, precum și o escadră maritimă militară, fă- cînd parte din flota a 7-a americană. Aci se află 4.000—5.000 de militari americani, iar pînă la vară numărul lor va ajunge probabil pînă la 7.000".. In continuare, în articol se arată că „a fost organizat un nou comandament american pentru asistența militară, condus de un general a- merican (generalul Paul D. Harkins, fost comandant adjunct al unităților armatei terestre americane din zona Pacificului, avînd gradul de gene- ral-locotenent ; în războiul din Coreea a fost comandant al unei divizii de infanterie — n.r.). Acest comandament a fost înființat la 8 februarie pentru controlarea subunităților militare americane. Se va organiza probabil un comandament unic pentru a asigura coordonarea între forțele americane și vietnameze (ale regimului lui Diem — n.r.)’.Vorbindu-se în continuare despre

armata diemistă, autorul arată că „unele din unități sînt instruite de . moșnegi... americani și primesc armament mai perfecționat. în Vietnamul de sud, S.U.A. sînt angajate într-un program de urgență pentru construirea a patru aerodroame moderne, depozite pentru armament și baze maritime militare. Aerodroarnele vor putea deservi cele mai mari avioane cu reacție.Programul de construcții militară (în Vietnamul de sud — n.r.) a început cu suma relativ modestă de 8 milioane de dolari. Apoi au fost adăugate alte proiecte și suma totală a construcțiilor a crescut pînă la 60 milioane de dolari.Totuși, locul unde se poate constata cît de profund sînt implicați americanii în acest război, este cîmpul de luptă.Un roi de elicoptere, fiecare pur- tînd 12 soldați sud-vietnamezi, pilotate de trei americani, coboară deasupra sătucului Hung Hy. Un american cu armă automată urmărește din ușa deschisă a fiecărui elicopter pentru a asigura focul de protecție în timp ce coboară soldații sud-vietnamezi.. Trei consilieri americani se găsesc de față la operațiile acestei unități. Cătunul este lo-

cuit numad de femei, copii și de doi

wo
în mînulrea armamentuluiSoldații sud-vletnamezl sînt instruițl 

primit din S.U.A.

Un avion „C—123" care poatetransporta 60 de soldați cu echipamentul de luptă încet de-a lungul misiune „uscată", nire, avionul se foc. Mor trei americani.Un avion de antrenament „T—28" cu două locuri zboară cu 150 mile pe oră deasupra unui poligon de tragere. Pilotul este sud-vietnamez. în fotoliul instructorului situat în spatele lui se află un american,- care are sarcina de a-1 învăța cum să se apropie dintr-un unghi potrivit pentru a mitralia, cum să atace cu rachetele și să bombardeze cu napalm. Munițiile și rachetele sînt totdeauna „vii", iar obiectivele sînt uneori de asemenea „vii".în apele verzi-gălbui ce scaldă coasta de nord-est a Vietnamului de sud, patrulează ziua și noaptea 5 vaso americane culegătoare de mine, făcînd parte din flota 7-a, susținute de 5 culegătoare de mine care au fost americane dar au acum echipaje sud-vietnameze. Echipajele vaselor americctne au ordinul să deschidă focul în cazul cînd roșfi ar încerca să rupă blocada,în prezent S.U.A. participă activ, direct sau indirect, la toate aspectele războiului din Vietnamul de sud, care se desfășoară împotriva partizanilor, Americanii colaborează cu sud-vietnamezii în domeniul spionajului șl al comunicațiilor. A- merioanii îi instruiesc pe sud-vietnamezi cum să efectueze sărituri cu parașuta, cum să piloteze elicoptere și avioane. Americanii contribuie la ridicarea ambuscadelor și instruiesc soldații sud-vietnamezi în focul luptelor.Nici una din sarcinile acestea nu este ușoară. Forțele partizanilor sînt un inamic puternic și greu de surprins. 60 de americani, 450 de soldați sud-vietnamezi și 15 elicoptere au primit misiunea de a înconjura 130 de partizani. Cînd s-a terminat lupta, partizanii pierduseră doi soldați uciși și trei luați prizonieri. Restul lor Izbutiseră să se retragă".

respectiv zboară unei văi Are loc o prăbușește înti-o’ 
cioc- 
și ia
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a problemei dezarmării„Să facem din anul 1962
Pentru rezolvarea grabnică O expropriere în Brazilia 

și efectele ei la Washington

Corespondență teiefonică din Paris

Tratativele franco-algeriene 
confirmate de

azi di-

Guvernul R. D. G. 
sprijină propunerea 
lui N. S. HrușciovBERLIN 19 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în fața profesorilor și studenților de la Școala tehnică superioară din Dresda, ministrul Afacerilor Externe al R.D.G., L. Bolz, a declarat că guvernul R.D.G. salută propunerea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, în legătură cu participarea șefilor de guverne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, care vor avea loc la Geneva.

0 cuvîntarc a Ninci îfrușciova 
adresata radioasrultâtorilor 

din S. U. A.MOSCOVA 19 (Agerpres). TASS. Nina Hrușciova, vicepreședinte ■ al Institutului pentru relațiile sovieto- americane, soția președintelui Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., a rostit o cuvîntare la postul de radio Moscova adresată ra- dioascultătorilor din S.U.A. în cu- vîntarea sa Nina Hrușciova a chemat „pe toți adevărații partizani ai păcii, inclusiv femeile din toate țările, să-și unească eforturile pentru a obține încetarea cursei înarmărilor și pentru ca întregul armament să fie aruncat în ocean“.Nina Hrușciova a subliniat că poporul sovietic nu dorește război, ci să trăiască în prietenie cu poporul american, să facă comerț cu el, să mențină relații similare celor existente pe timpul președintelui Roosevelt care a văzut în relațiile de prietenie dintre U.R.S.S. și S.U.A. baza menținerii păcii în întreaga lume.

anul păcii !“
RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). Exproprierea filialei din statul Rio Grande do Sul a societății nord- americane „International Telephone and Telegraph Company“ a stîrnit „indignarea“ Departamentului de Stat și a cercurilor monopoliste din

Marele miting antirăzboinic de la MilanoROMA 19 Corespondentul Agerpres, G. Pastore, transmite :Hotărîrea poporului italian de a lupta în mod activ pentru pace, pentru coexistență pașnică a fost din nou dovedită duminică la Milano, unde peste 30.000 de oameni ai muncii veniți din toate colțurile Italiei, au participat la o impresionantă manifestație antirăzboinică.
„Să facem din anul 1962, anul 

păcii !" — era lozinca înscrisă pe o uriașă pancartă purtată de partici- panți. Alături de lozincile luptei pentru pace figurau și lozinci în sprijinul luptei de independență a poporului algerian, împotriva pericolului fascist din Europa occidentală, lozinci ale oamenilor muncii pentru o viață mai bună și progres social.La mitingul care a avut loc în piața San-Stefano au luat cuvîntul numeroși reprezentanți ai oamenilor muncii și ai comitetelor de luptă pentru pace. „Să nu se legene în 
iluzii cei cc cred că muncitorii 
noștri vor merge să-și dea viața 
pentru interesele monopoliștilor 
străini“ — a declarat la miting Fernando Santi, secretar general adjunct al C.G.M. din Italia. „Cerem 
lichidarea bazelor străine de pe te
ritoriile străine și în primul rînd 
retragerea trupelor străine de pe 
teritoriul Italiei“, a declarat un alt vorbitor, senatorul Umberto Terracini, fost președinte al Adunării Constituante din Italia. Noi, poporul Italiei, a adăugat Terracini, vom desemna o delegație care va reprezenta Italia la tratativele în pro-

blema dezarmării care vor începe în curînd la Geneva. Această dele
gație se va pronunța clar pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale sub un strict control interna
țional.A luat apoi cuvîntul muncitorul Roberto Bellomo, președintele Uniunii păcii din Milano, care a spus printre altele : „Noi, delegații muncitorilor, considerăm că un guvern care vrea să activeze spre binele Italiei trebuie să se angajeze pe plan extern în sprijinirea unor tratative pentru soluționarea pașnică a problemei germane și Berlinului occidental, crearea unor zone denuclearizate în Europa, recunoașterea, fără condiții, a independenței Algeriei“.

Bîta și turta dulce în acțiunoLA PAZ 19 (Agerpres). — într-un editorial publicat în ultimul său număr, săptămînalul bolivian „El Pueblo“ demască uneltirile și presiunile făcute de ambasada americană în Bolivia asupra guvernului acestei țări, pentru a-1 sili să rupă relațiile diplomatice cu Cuba. Ziarul arată că Departamentul de Stat al S.U.A. a dat chiar și „un timp limită“ guvernului bolivian pentru a-și preciza atitudinea în această problemă. Declarația ambasadorului S.U.A. în Bolivia, Stephansky, că Statele Unite vor acorda Boliviei un așa-zis „ajutor“ ,— scrie ziarul — este menită să determine guvernul să rupă relațiile cu Cuba'.

Statele Unite. într-o declarație dată publicității la Washington, Departamentul de Stat, deși recunoaște în mod fățarnic „dreptul guvernelor de a expropria pentru nevoile sociale bunurile care aparțin cetățenilor altor țări“, cere guvernului brazilian „luarea de măsuri pentru plata unor despăgubiri reale“.Referindu-se la această acțiune a Departamentului de Stat, ziarul „New York Times“ lasă să se înțeleagă că guvernul S.U.A. ar putea anula așa-zisul „ajutor“ pe care intenționează să-l acorde Braziliei în cadrul planului „Alianță pentru progres“.

O notă oficioasă difuzată 
mineață de către agenția „France 
Presse" anunță că între 11 și 18 fe
bruarie au avut loc pe teritoriul 
Franței (într-o localitate situată lin
gă granița elvețiană, după cum scriu 
ziarele) tratative între trei membri 
ai guvernului francez și reprezen
tanți ai Frontului algerian ■ de eli
berare națională (F.L.N.). Concluzii
le la care au dat loc aceste întîlniri, 
adaugă nota, vor fi prezentate gu
vernului.

Intr-adevăr, în cursul după-amie- 
zii, generalul De Gaulle a primit, 
în prezența primului ministru Michel 
Debré pe Louis Joxe, ministrul în
sărcinat cu afacerile algeriene și pe 
ceilalți reprezentanți francezi la tra
tative.

In același timp, s-a aflat la Paris 
că cei patru delegați ai F.L.N. în 
frunte cu Belkassem Krim, vicepre
ședinte al Consiliului și ministru de 
interne al guvernului provizoriu al
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400 milioane dolari cheltuiți fără 
ca obiectivul să fie atins

Un comentariu al agenției Associated Press

z,Poporul birman salută inițiativa
de pace aRANGOON 19 (Agerpres). — Opinia publică și presa din Birmania au întîmpinat cu mult interes propunerea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

Poporul birman, scrie comentatorul ziarului „PEOPLE’S DAILY“, 
salută inițiativa de pace a Uniunii 
Sovietice.Dacă S.U.A. nu vor accepta propunerea sovietică, subliniază „People’s Daily“, aceasta va însemna că guvernul Kennedy nu vrea să re-

U. R. S. S."zolve problema dezarmării generale și totale.
Uniunea Sovietică, se spune în articolul de fond al ziarului „AVAN

GARD“, a fost prima țară care a 
propus de la tribuna O.N.U. pro
gramul de dezarmare generală și 
totală. Programul sovietic a fost 
sprijinit de toate popoarele globu
lui pămîntesc. Noi considerăm, se arată în articol, că noile propuneri 
sovietice sînt juste și corespund si
tuației internaționale actuale.

ambele părți
Republicii Algeria (G.P.R.A.), au so
sit la Tunis, înapoindu-se din Elve
ția. Coborînd din avion, M’Hamed 
Yazid, ministrul algerian al infor
mațiilor, a declarat ziariștilor că 
tratativele nu s-au terminat. „Con
versațiile pe care le-am avut, a mai 
spus el, au făcut ca lucrurile să. pro
greseze. Ele pot fi reluate, eventual, 
în condiții bune“. Un purtător. . de 
cuvînt al G.P.R.A. a anunțat luni 
seara că Consiliul național al revo
luției algeriene (organ reprezenta
tiv, în fața căruia guvernul provi
zoriu este răspunzător) a fost con
vocat și se va reuni la Tripoli, în 
Libia, în următoarele 48 de ore. Ast
fel, tratativele secrete franco-alge- 
riene au fost confirmate de ambele 
părți.

Atît la Paris cît și la Tunis se 
consideră că dacă s-au realizat pro
grese, există încă probleme ce tre
buie să fie rezolvate în cursul tra
tativelor.

Dacă, după cum scrie „Le Monde", 
tratativele ar putea duce spre „o in
dependență negociată a Algeriei", o 
serie de fapte grave îngrijorează\pe 
cei ce doresc să vadă în sfirșit reali
zată pacea. Duminică dimineața cîo- 
aviatori francezi decolînd de la Oran 
au lansat rachete asupra localității 
marocane Oujda omorînd 5 persoane și rănind 18. In legătură cu această 
acțiune criminală, un purtător de 
cuvînt al F.L.N. a declarat că însuși 
comunicatul comandamentului fran
cez care a calificat pe cei doi avia
tori ca „trădători" „permite opiniei 
publice să se lămurească asupra 
complicităților flagrante de care dis
pun fasciștii europeni în Algeria in 
rîndurile armatei franceze“.

Alte fapte de aceeași natură sînt 
noua serie de atentate săvîrșite de 
fasciști în Algeria și Franța, evada
rea a 18 membri ai O.A.S. dintr-o 
închisoare din Franța, importantul 
furt de arme și uniforme ale arma
tei franceze săvîrșite la Oran. Refe- 
rindu-se la situația creată, secreta
rul general adjunct al Partidului 
Comunist Francez, Waldeck-Rochet, 
a declarat că „un acord de 
pace poate să fie realizat imediat, cu 
condiția ca guvernul francez să a- 
bandoneze anumite' exigențe cu ca
racter colonialist- și să permită real
mente poporului algerian să-și exer
cite dreptul la autodeterminare și 
independență. Dacă un acord va fi 
semnat mîine, comuniștii nu numai 
că se vor bucura profund, dar vor fi 
în primele rînduri pentru a cere a- 
plicarea sa leală împotriva tuturor 
celor ce vor să-l saboteze".

După cea de-a 10-a 
amînare consecutivă a 
zborului pe o orbită în 
jurul pămîntului a pilo
tului american John Glenn, 
agenfia Associated Press 
a transmis la 19 februa
rie, sub semnătura co
mentatorului ei militar, 
Bem Price, un lung co
mentariu consacrat rămî- 
nerii în urmă a Statelor 
Unite fajă de Uniunea 
Sovietică în ce privește 
cucerirea spafiului cos
mic.

Două dintre cele mai 
dezamăgitoare fraze din 
vocabularul american în 
domeniul spafiului cos
mic sînt acum „dacă nu 
vor interveni circum
stanțe . neprevăzute“, șl 
„dacă starea vremii va 
permite“, se arată în co
mentariu. La 8 februarie 
— scrie Price — direc
torul Adminisfrafiei natio
nale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea

spafiului cosmic (N.A.S.A.), 
James E. Webb a scris in
tr-o publicație oficială că 
Statele Unite vor trimite 
anul acesta doi astronaufi 
intr-un zbor care va în
conjura Pămîntul de 18 
ori. Mulji experji iși bat 
pur și simplu joc de a- 
ceastă promisiune.

După cum se sublinia
ză în comentariu, planu
rile americane de lansa
re a unui om în jurul Pă- 
mîntului au mult de su
ferit din cauza „greutăți
lor de care se izbesc teh
nicienii în crearea unei a- 
paraturi perfecționate care 
să asigure securitatea 
cosmonaufilor“. Referin- 
du-se la alte cauze ale 
întîrzierii Statelor Unite, 
agenfia menționează con
flictele de interese din
tre Ministerele Forjelor 
Armate Terestre, Forjelor 
Militare Aeriene și Forje
lor Militare Maritime, ceea 
ce a făcut ca programul

american de cercetare a 
spafiului cosmic să fie 
fragmentat. „Cu toate că 
datele oficiale pentru 
zborul unui om în jurul 
Pămîntului au lost Jinute 
secrete — adaugă agen
ția •— acum s-a aflat că 
acestea prevedeau o lan
sare încă în august 1960. 
Ea a fost amînată pentru 
decembrie 1960, apoi 
martie 1961 și apoi au
gust 1961. Acum ne aflăm 
în ziua de 19 februarie 
1962... iar cosmonautul 
rus, maiorul luri Gagarin, 
a înconjurat Pămîntul la 
12 aprilie 1961.

Programul oficial al 
N.A.S.A. — scrie comen
tatorul agenfiei Associa
ted Press — prevedea 
suma de 150 milioane 
dolari pentru lansarea u- 
nui om pe o orbită tere
stră. Pînă acum au fost 
cheltuite 400 milioane 
dolari — și obiectivul nu 

a fost încă atins“.
T. VORNICU

mare sală

mult suc-

plantațiile

Ceaikovski", cea mai 
de concerte din Moscova. 

Concertul s-a bucurat de 
oes.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
Comitetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, Ia 19 fe
bruarie a plecat la Hanoi pe călca 
aerului o delegație a P.C.U.S., condu
să de Boris Ponomariov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Din delegație fac par
te șapte persoane.

PARIS.Muncitorii de pe 
de trestie de zahăr din insula Réunion, 
arestați recent de poliția franceză în 
timpul demonstrațiilor de masă, 
fost condamnați ,de tribunalul

Un aspect al

că, în calitate de agent al N.A.T.O., 
trebuia să furnizeze știri secrete cu 
privire Ia forțele armate ale R.A.U.

Ce concluzie trage opinia publicăATENA 19 (Agerpres). — Referin- du-se la mesajul lui N. S. Hrușciov în problema dezarmării, influentul săptămînal burghez „IKONOMIKOS TAHIDROMOS“ scrie că în Occident mulți sprijină punctul de vedere al președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. că pentru realizarea unui acord cu privire la dezarmare trebuie să se asume obli-

gații serioase, lucru pe care îl pot face numai șefii de guverne. Opoziția puterilor occidentale față de propunerea lui Hrușciov, subliniază ziarul, va face ca Rusia să apară ca „singura mare putere sincer interesată în dezarmare, isff S.U.A. — ca țară care nu vrea să facă nici un sacrificiu pentru pacea internațională“.
■o«o

Guvernul suedez se pronunță 
pentru o zonă denuclearizată în Europa19 (Agerpres). — Suediei se declarăSTOCKHOLM TASS. Guvernul dispus ca în cazul realizării unui acord satisfăcător între guvernele interesate să adere la o zonă denu- clearizată în Europa care să cuprindă cea mai mare parte din statele Europei centrale și de nord, care nu posedă arma atomică proprie.Guvernul Suediei a făcut această declarație ca răspuns la propunerea secretarului general provizoriu al

O.N.U., ca Suedia să facă parte din zona denuclearizată din Europa.Guvernul Suediei, se spune în continuare în declarație, ar saluta cu mare satisfacție un acord universal care să interzică în mod eficace arma nucleară și să împiedice producția, stocarea și folosirea ei. Crearea zonelor denuclearizate constituie un pas important pentru realizarea acestui acord.

pieței San-Stefano din Milano in timpul mitingului.
(Telefoto-AGERPRES)

MOSCOVA. Baritonul romîn Laăis- 
Iau Konya șl-a încheiat turneul Ia 
Moscova cu un recital de canțonete și 
lieduri, precum și arii din opere în

au 
___ ____ ,_________  ________  din 
Saint Pierre la trei ani temniță grea. 
In fața tribunalului a avut loc o ma
nifestație de protest. Poliția a maltra
tat cu sălbăticie De participanții la 
această manifestație.

TOKIO. La 18 februarie a sosit la 
Tokio venind din Olanda un avion al 
companiei de transporturi aeriene 
olandeze „K.L.M." avînd Ia bord sol
dați olandezi îmbrăcați civil. După 
o scurtă escală pentru aprovizionare 
cu combustibil, avionul a plecat spre 
Irianul de Vest.

Evenimentele din Guyana britanicăîn ultimele zile, în Guyana bri
tanică au avut loc grave tulburări 
în urma cărora cinci persoane au 
fost ucise și peste o sută — rănite ; 
cartierul comercial din George
town, capitala țării, a fost devastat ; 
pagubele materiale se cifrează la 
peste zece milioane lire sterline.

Pretextînd necesitatea „menținerii 
ordinei", guvernatorul englez a ce
rut întăriri. La ordinul Londrei, în 
țară au debarcat trupe engleze. După 
cum transmite agenția France Pres
se, trei fregate ale marinei britanice 
au fost trimise spre Georgetown 
pentru a se alătura celorlalte două 
sosite anterior, in întreaga țară a 
fost introdusă starea excepțională. 
Trupele engleze au ocupat toate po
zițiile strategice și 
străzile Capitalei.

Care sînt cauzele 
mente ?

Anglia a fost nevoită să acorde în 1953 o constituție ce prevedea înființarea unui parlament, dar întreaga putere continua să se afle în mîinile guvernatorului Primele alegeri ținute în adus victoria Partidului Progresist — partid ce forțele luptătoare pentru dența țării — în frunteCheddi Jagan. Partidul s-a pronunțat pentru naționalizarea industriei
britanic. 1953 au Popular reunește indepen- cu dr.

patrulează pe

acestor eveni-

Germania occidentală a acordat un 
ajutor regimului 
că ajută „o țară

lui Franco, susținînd 
slab dezvoltată".

Franco : — Mă mai dezvolt și eu puțin...
(Desen de Eugen Tant)

(215.000 km.p. este situată în a Americii de
*Guyana britanică și 500.000 locuitori) partea de nord-est Sud. Ea a fost cotropită de colonizatorii englezi și inclusă în Imperiul Britanic la începutul secolului al XIX-lea. Majoritatea populației, originară din Asia și Africa, trăiește în neagră mizerie, muncind din greu pe plantații și în întreprinderile colonialiștilor.Dominația colonială a impus țării sistemul monoculturii — cultivarea trestiei de zahăr, 'Subsolul țării posedă mari bogății, mai ales bauxită și minereu de mangan. Extracția de bauxită situează Guyana britanică printre cele mai mari producătoare din lume (10 la sută din producția lumii capitaliste). Extracția acestui minereu se găsește în mîinile grupului financiar Mellon (S.U.A.), care o controlează prin intermediul companiei canadiene „Demarara bauxite“, legată de compania aluminiului a lui Mellon „Alcoa" și de compania americană „Reynolds“.Pentru Anglia și S.U.A., Guyana .britanică constituie și o importantă bază strategică. In apropierea capitalei, Georgetown, se găsește o bază navală a S.U.A.După cel de-al doilea război mondial, în condițiile avîntului general al mișcării de eliberare națională, poporul Guyanei britanice s-a ridicat cu tot mai multă hotărîre la lupta împotriva dominației 3trăine. Sub presiunea maselor populare,
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Perspectiva întăririi acestor forțe a provocat neliniște la Londra și Washington, care se temeau ca nu cumva Guyana britanică să devină „a doua Cubă“. înaintea alegerilor din 1961 autoritățile locale engleze și agenții lor s-au dedat la tot felul de mașinațiuni împotriva candidaților Partidului Popular Progresist, incitînd ura de rasă între indieni și negri. Colonialiștii au mers pînă la organizarea u- nui atentat împotriva lui Cheddi Jagan și a soției sale. Cu toate acestea, Partidul Popular Progresist a obținut din nou victoria. Londra a trebuit să accepte ținerea de tratative în problema acordării independenței Guyanei britanice în luna mai a.c.Dar dușmanii mișcării de berare nu și-au încetat rile. După cum relatează ția americană U.P.I., potrivit unor surse oficiale americane, „Statele Unite au sugerat de mai multe ori guvernului englez că acordarea independenței Guyanei britanice ar putea constitui „un pericol" datorită tendințelor de stînga ale lui Jagan. Guvernul Statelor Unite — adaugă agenția — este deosebit de îngrijorat și de faptul că acesta întreține relații prietenești cu unii lideri cu- bani".In aceste condiții, cercurile colonialiste engleze au organizat o provocare de amploare : pe de o parte, cu ajutorul unor bande de huligani și al partidelor de opoziție, strîns legate de colonialiștii britanici și de capitalul american, au fost organizate dezordinile amintite mai sus — iar, pe de altă parte, acest complot a fost luat ca pretext pentru o înăsprire a dominației, trimiterea de trupe și, dacă nu torpilarea, cel puțin amînarea acordării independenței. „Probabil că instigatorii tulburărilor au obținut deja satisfacerea uneia dintre cererile lor — aceea de a se amîna acordarea independenței' — a scris corespondentul din capitala Guyanei britanice al agenției Associated Press.Aceasta ilustrează rezistența în- dîrjită și metodele la care recurg

CAIRO. La Cairo s-a anunțat ofi
cial că organele securității de stat ale 
R.A.U. au arestat în aprilie anul tre
cut 13 persoane învinuite de spionaj 
în folosul Izraelului și al N.A.T.O. La 
18 februarie organele securității de stat 
ale R.A.U. au publicat materiale care 
demască grupul în fruntea căruia se 
află Spiridon Skifis. Acest grup, com
pus din șapte persoane, își avea cen
trul de activitate în Alexandria. La 
interogatoriu, Spiridon Skifis a arătat
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BONN. în cursul inundațiilor care 
au lovit multe regiuni ale Germaniei 
occidentale din vecinătatea Mării Nor
dului s-au înecat 250 de oameni, iar 
100.000 de oameni au rămas fără adă
post. Această calamitate naturală a 
pricinuit uriașe pagube materiale care, 
potrivit datelor autorităților, 
rează la miliarde de mărci.

se cif-

„Kathi- 
definiti-

ATENA. Potrivit ziarului 
merini" s-a adoptat hotărîrea 
vă cu privire la construirea pe insula 
Creta a unui centru N.A.T.O. de ins
trucție pentru mînuirea rachetelor.

Grupul rebel laoțian caută 
sprijinul S.E*A*T\O*

eli- unelti- agen-

și pentru reforma agrară, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, îmbunătățirea asistenței medicale a populației, introducerea învățămîntului gratuit. Dar cînd guvernul format de dr. Jagan a început să pună în practică aceste reforme democratice, Londra și Washingtonul au trecut la tot felul de atacuri și mașinațiuni împotriva lui cu scopul de a-1 răsturna. Ca și în cazul regimului Arbenz din Guatemala, pretextul invocat de colonialiști pentru amesr tecul în. treburile interne ale Guyanei a fost acela că ar fi vorba de „un guvern comunist“. Nu peste multă vreme trupele engleze au invadat țara, guvernul a fost dizolvat, iar mulți dintre fruntașii partidului, printre care și dr. Jagan, au fost arestați și întemnițați. în țară a fost introdusă o cruntă dictatură colonialiștii spre a-și prelungi cît militară.Poporul însă n-a încetat nici o clipă lupta. Colonialiștii au fost siliți să pună în libertate pe fruntașii luptei de eliberare. în alegerile din 1957, forțele democratice au obținut din nou mari succese.
de cît privilegiile. Poporul din Guyana britanică nu se află la prima încercare de acest fel. El nu va putea fi abătut din drumul său — drumul luptei pentru independență și progres.

I. ALEXANDRESCU

XIENG KUANG 19 (Agerpres). — La 18 februarie s-a reîntors în Valea Ulcioarelor prințul Suvanna Fumma, primul ministru al guvernului regal laoțian, venind din Luang Prabang unde a avut convorbiri cu regele Laosului și cu generalul Fumi Nosavan, unul din conducătorii grupului de la Savanna- ket. După cum remarcă observatorii perspectivele creării unui guvern național de coaliție nu s-au îmbunătățit în urma acestor convorbiri, în ciuda prevederilor acordului de la Geneva semnat de conducătorii celor trei părți din Laos, grupul de la Savannaket continuă să revendice portofoliile-cheie ale Afacerilor Interne din țional de coaliție.

Concomitent cu sabotarea ere?■■f guvernului național de coaliție, grupul rebel întreprinde acțiuni în vederea obținerii unui sprijin militar direct din partea blocului agresiv S.E.A.T.O. La Bangkok a sosit o delegație a grupului dé la Savan- naket care intenționează deschiderea mai multor frontieră pentru tranzitul duse din Tailanda spreceasta urmează concentrării la nița dintre cele două țări a trupe tailandeze și începerii strucției unei șosele care va principalele centre strategiceTailanda de regiunile de la frontiera cu Laosul.Apărării și guvernul na-

să obțină puncte de unor pro- Laos. A- gra- unor con- lega din
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cu y e

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — Ministrul congolez, Christopher Gbenye, care în urmă cu cîteva zile a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a declarat la 19 februarie, într-un interviu acordat corespondentului agenției M.T.I., că nu acceptă noua sa numire și intenționează să rămînă în postul de ministru de Interne.Gbenye a declarat de asemenea că a luat cunoștință de la posturile de radio de remanierea guvernamentală și că primul ministru nu s-a consultat cu el în această privință.Subliniind că partidul său, Mișcarea Națională Congoleză, (parti-

dul lui Lumumba), nu este de acord cu această remaniere guvernamentală, Gbenye a declarat că forța acestui partid a fost demonstrată încă o dată în cursul manifestației care a avut loc vinerea trecută la Stanleyville în fața consulatului american în semn de protest împotriva remanierii guvernamentale.Christopher Gbenye a adăugat că, în numele partidului său, a adresat ambasadei americane o scrisoare de protest împotriva rolului jucat de S.U.A. în această remaniere guvernamentală care a avut loc imediat după înapoierea lui Adoula de la New York.
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