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Anul trecut, metalurgiștii uzinei 
noastre au depășit planul cu 11,7 la 
șută și au realizat economii supli
mentare la prețul de cost de aproape 
900.000 lei. Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste ne orientează și 
de astădată clar încotro să ne în
dreptăm eforturile pentru a obține 
produse de înalt nivel calitativ, pen
tru a dezvolta, în continuare, succe
sele dobîndite în domeniul creșterii 
producției și productivității muncii, 
pentru cît mai însemnate economii.

Recent, colectivul nostru și-a luat 
un șir de angajamente în întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului pe 1962. Aceste angajamente 
prevăd realizarea peste plan a 60 
diferite motoare, 50 de compresoa- 
re și 10 motocompresoare, asimila
rea de noi produse, modernizarea 
motocompresorului de 4 m.c., extin
derea unor procedee tehnologice a- 
vansate ș.a.

în vederea realizării cu succes a 
angajamentelor luate pentru acest 
an a fost întocmit un plan cuprin
zător de măsuri tehnico-organizato- 
rice — plan la baza căruia au stat 
multe din propunerile făcute de 
muncitori și tehnicieni. Aplicarea la 
termenele stabilite a măsurilor ho- 
tărîte în acest plan va da posibi
litate întregului colectiv să' pună 
mai bine în valoare rezervele in
terne ale producției, să realizeze 
produse la nivel calitativ superior.

Una din condițiile principale, ho- 
tărîtoare pentru obținerea unei pro
ducții și productivități sporite, pen
tru realizarea de produse de bună 
calitate și la un preț de cost scă
zut o constituie realizarea sarcini
lor de plan în mod ritmic.

în cadrul unei recente plenare a 
comitetului de partid a reieșit pu
ternic în evidență că în domeniul 
asigurării desfășurării ritmice a pro
ducției n-au fost nici pe departe 
epuizate toate posibilitățile uzinei.

Pentru a se asigura deci îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
angajamentelor luăm noi măsuri pe 
linia asigurării ritmicității produc
ției, urmărind a asigura un deca
laj cît mai corespunzător între toa
te sectoarele. în acest sens au fost 
elaborate cicluri de fabricație sta
bilite în mod științific pentru toate 
reperele și subansambiele principa
le ale produselor, luîndu-se ca bază 
de calcul loturile optime de fabri
cație. Au putut fi astfel stabilite 
decalajele necesare între secții, s-a 
trecut la întocmirea viitoarelor pro
gramări de execuție a reperelor 
cheie. La baza programărilor de 
execuție a diferitelor repere sau 
subansamble stau grafice care țin 
seama de ordinea succesiunii aces
tora la montaj, cît și de volumul 
de lucrări la această secție.

Ce efecte vor avea aceste măsuri 
asupra desfășurării ritmice a pro
cesului de producție ? Prin introdu
cerea graficelor de execuție a pie
selor și subansamblelor în funcție 
de ordinea succesiunii la montaj, cît 
și a volumului de lucrări la această 
secție, s-au creat condiții ca și în 
celelalte sectoare ale uzinei — tur
nătorie, forjă, atelierele prelucră
toare etc — să se facă o progra-

mare judicioasă a producției, să se 
pună mai bine în valoare rezerve
le interne existente în aceste sec
toare.

în acest an vom ridica în conti
nuare performanțele tehnice ale 
unor produse. De pildă, la executa
rea motoarelor D. 6 și D. 15 au 
fost și vor fi introduse în conti
nuare dispozitive și verificatoare 
noi Ia execuția reperelor principale 
și în special la blocul motor, chiu- 
lasă etc. în sectorul metalurgic 
au fost aduse îmbunătățiri tehnolo
gice la unele piese de la motorul 
D. 6, cum ar fi formarea mecanică 
a blocului motor și a volantului, 
turnarea în cochilă a pistonului și 
altele.

De altfel, în planul de măsuri este 
prevăzută extinderea în mai largă 
măsură în acest an a procedeelor 
tehnologice avansate de turnare și 
forjare. Astfel, procedëele rhoder- 
ne de turnare — turnarea centri
fugală, în cochile, în forme cu mie
zuri întărite cu CO2 etc. — vor fi 
extinse cu 20 la sută, iar forjarea 
în matrițe — cu 7 la sută. Extin
derea procedeelor moderne de tur
nare și forjare va avea drept re
zultat nu numai îmbunătățirea ca
lității pieselor, dar și mărirea coefi
cientului de utilizare a metalului — 
factor important de reducere a pre
țului de cost. Numai prin extinde
rea forjării în matrițe, în locul for
jării libere, vom obține — așa cum 
arată calculele tehnico-economice 
făcute — o economie de 54 tone me
tal.

Pentru îmbunătățirea fluxului teh
nologic, în uzină a fost introdusă 
tehnologia pe grupuri de piese cu 
tehnologie asemănătoare, 
du-se astfel posibilitatea
SVD-urilor și eliminîndu-se trans
porturile inutile între ateliere. De

lărgin- 
tipizării

Ing. LAZĂR DUMITRU 
directorul uzinei „Timpuri Noi"- 

București

BRAȘOV (coresp. 
Comitetele raionale 
ta și Sighișoara, din regiunea Bra
șov, au raportat comitetului regio
nal de partid că în raioanele res
pective s-a încheiat colectivizarea a- 
griculturii. în prezent 8.766 familii de 
țărani romîni, germani, maghiari din 
raionul Agnita sînt uniți în 45 gos
podării colective, care cuprind 98,5 
la sută din suprafața colectivizabilă 
a raionului; în raionul Sighișoara 
9.625 familii sînt cuprinse în 46 gos
podării colective cu 33.925 ha. teren, 
raionul fiind acum colectivizat.

Cu ocazia vizitelor făcute la gos
podăriile din împrejurimi, cum ar fi 
cele din Alțina, Retiș, Pelișor-Agnita, 
sau cele din Laslea, Hoghilag, Da- 
neș-Sighișoara, întovărășiții au vă
zut fermele de vaci, oi și porci,„cons
trucțiile ridicate de colectiviști ; 
s-au convins că recoltele sînt mai 
mari decît cele obținute de ei.

La G.A.C. Laslea, din raionul Si
ghișoara, de exemplu, s-au obținut 
1.831 kg. grîu la hectar, 2.530 kg. po
rumb boabe, 24.700 kg. sfeclă de za
hăr, 17.161 kg. cartofi. Gospodăria 
are 449 taurine din care 180 vaci, 
încărcătura la suta de hectare fiind 
de 65,1 taurine, din care 24,8 vaci. 
Fondul de bază este de peste 
2.300.000 lei. Din veniturile obținute, 
80 de caleativiști și-au făcut case. 
La G.A.C. Alțina, întovărășiții din 
Agnita au văzut 6 grajduri noi și 
saivane, care adăpostesc 578 tau
rine, 274 porcine, aproape 2.000 
de oi.

Obținînd producții sporite și reali- 
zînd venituri tot mai mari din vîn- 
zarea produselor către stat, gospo
dăriile colective răsplătesc bine 
munca colectiviștilor. Sute de colec
tiviști și-au zidit case noi, și-au 
cumpărat aparate de radio, mașini 
de cusut, biciclete, mașini de spălat 
etc. în anul 1950 în raionul Agnita 
erau electrificate vreo 8 localități. 
Acum, becul electric arde în 37 sate.

Realizările gospodăriilor colective- 
au fost popularizate de organizațiile 
de partid prin organizarea de vizi-

te, conferințe la căminele culturale, 
seri de calcul, de întrebări și răs
punsuri.

Colectivizarea deschide largi per
spective de dezvoltare economică și 
social-culturală a satelor acestor 
raioane. în G.A.C. se va dezvolta 
mult creșterea animalelor. în ra
ionul Agnita, bunăoară, se va ajun
ge în 1965 la 19.000 taurine.

Comitetele raionale de partid Ag
nita și Sighișoara acordă toată a-

tenția întăririi gospodăriilor colecti
ve, mai ales a celor nou înființate, 
în gospodăriile noi au fost reparti
zați ingineri agronomi cu experien
ță spre a ajuta la întocmirea unor 
planuri de producție judicioase ; de 
asemenea se iau măsuri pentru 
școlarizarea cadrelor de conduaere.

Colectiviștii din cele două raioane 
se pregătesc pentru campania agri
colă de primăvară. Ei sînt hotărîți 
să obțină în acest an recolte sporite 
și producții mari de la animale 
traducînd astfel în viață recoman
dările Consfătuirii pe țară a țăra
nilor colectiviști.

meu și €rîș regiunea crișana
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Zilele acestea s-a încheiat colecti
vizarea agriculturii în raioanele 
Ineu și Criș din regiunea Crișana. 
Cele 47 gospodării colective din ra
ionul Ineu cuprind 16.952 familii și 
54.463 hectare teren, reprezentînd 
99,3 la sută din suprafața colectivi- 
zabilă a raionului, iar cele 36 gos
podării colective din raionul Criș 
cuprind 21.163 familii și dețin o su
prafață de 65.595 ha., reprezentînd ' 
99 la sută din suprafața agricolă 
colectivizabilă a raionului.

Deosebit de convingătoare pentru 
întreaga țărănime a raioanelor Ineu 
și Criș au fost realizările gospodă
riilor colective fruntașe, care arată 
că drumul gospodăriei colective 
este singurul drum spre belșug și 
fericire al țărănimii.

Vestea despre succesele gospo
dăriilor colective din Sîntana, Și- 
mand, Bocsig, Șicula și altele s-a 
dûs în întreaga regiune. Anul tre
cut, gospodăria colectivă din Sînt
ana a realizat o producție medie la 
hectar de 2.260 kg. grîu și 5.437 kg. 
porumb; la G.A.C. Olari s-au obți
nut 5.000 kg. porumb la ha. Gos
podăriile colective și-au creat fer
me de vaci, poirai, oi, păsări, 
valorificarea produselor 
și animale pe bază de 
cu --------- -
realizează 
Anul trecut 23 
five din paionul

Din 
vegetale 
contracte 
colective 
bănești.

stcrtul gospodăriile 
mari x venituri 

gospodării coleic- 
Criș au realizat, 
iiecare, venituri 
bănești de peste 
un milion lei, iar 
16 dintre acestea 
— venituri de mai 
multe milioane. La 
începutul acestui 
an fondul de bază 
al G.A.C. din raio
nul Criș era de 
peste 77.680.000

Vizitînd gospodăriile colective 
fruntașe țăranii întovărășiți au pu
tut vedea cum au schimbat ele fața 
satelor și viața colectiviștilor. La 
Sîntana, de exemplu, colectiviștii 
și-au construit 600 case noi, mo
derne, își cumpără mobilă, aparate 
de radio și alte mărfuri care fac 
traiul tot mai bun, mai civilizat.

Realizările gospodăriilor colective 
au fost larg popularizate, de orga
nizațiile de partid, care au folosit 
forme variate ale muncii politice 
de masă. Sute de colectiviști frun
tași s-au întîlnit cu întovărășiții și 
le-au vorbit despre gospodăria a- 
gricolă colectivă, despre traiul lor, 
au făcut socoteli gospodărești care 
arătau limpede avantajele gospo
dăriei colective.

La căminele culturale s-au ținut 
numeroase conferințe și expuneri. 
Multe echipe și brigăzi artistice, 
printre care cea de la G.A.C. din 
Sîntana, laureată a concursului pe 
țară, au popularizat în satele vecine 
realizările gospodăriilor colective.

Organele și organizațiile de 
partid din aceste. raioane iau mă
suri pentru întărirea economică și 
organizatorică a gospodăriilor co
lective. Activiști de partid și de stat, 
specialiști sînt trimiși în gospodă
riile colective pentru a ajuta la pla
nificarea producției și organjzarea 
muncii, îneît colectiviștii să folo
sească toate posibilitățile pentru 
sporirea producției agricole, pentru 
creșterea veniturilor gospodăriilor 
colective și ale fiecăruia dintre ei.

în sprijinul gospodăriilor mai noi 
sînt antrenați președinți și alți co
lectiviști cu multă experiență din 
gospodăriile colective fruntașe. Se 
acordă o mare atenție pregătirilor 
pentru campania agricolă de primă
vară îneît în toate gospodăriile co
lective semănatul să se facă la 
timp și în bune condiții spre a se 
pune baza unei recolte bogate în 
acest an.

Vedere de la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochi
mice — Onești. (Foto ; Agerpres)

Azi se deschide Conferința pe țară 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport

Azi încep în Capitală lucrările 
Conferinței pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din R. P. 
Romînă. La lucrările Conferinței 
participă delegați aleși în conferin
țele regionale U.C.F.S., precum și 
un număr de sportivi fruntași și alți 
invitați.

Conferința are următoarea ordine 
de zi : Darea de seamă a Comite
tului de organizare a U.C.F.S. ; ra
portul Comisiei Centrale de revizie

a U.C.F.S. ; adoptarea Statutului 
U.C.F.S. ; alegerea organelor de con
ducere ale U.C.F.S.

Urăm Conferinței pe țață a 
U.C.F.S. succes deplin în lucrările 
sale, în întreaga activitate a orga
nizației U.C.F.S. pentru îndeplinirea 
sarcinilor de răspundere ce revin 
mișcării sportive în 'lărgirea carac
terului ei de masă și în ridicarea 
continuă a performanțelor sportivi
lor fruntași la nivelul condițiilor 
create de partid și guvern.

Pe cursul unor rîuri din apropie
rea centrelor muncitorești Hupe- 
doara, Reșița, Onești și Baia Mare 
se desfășoară în prezent lucrări 
complexe pentru îmbunătățirea ali
mentării cu apă a întreprinderilor 
și a localităților respective.

Pe rîul Cerna se află în plină 
construcție un baraj din beton înalt 
de 50 de m., în spatele căruia se va 
forma un lac pe o suprafață de 160 
hectare. Apa adunată va putea satis
face cerințele sporite ale combina
tului siderurgic din Hunedoara, pre
cum și pe cele ale minei Teliuc.

Tot aici se află într-un stadiu a- 
vanșat lucrările de săpare a unui 
tunel de aducțiune de circa 5 km.

La'Secu, lîngă Reșița, s-au făcut 
excavații și s-au turnat peste 1000 
mc. de beton în vederea construirii 
unui alt baraj. Anul acesta va înce
pe aici umplerea Unui lac de acumu
lare de unde se va trimite apă prin- 
tr~o conductă de beton spre Combi-

natul metalurgic Reșița. Amenajă
rile de aici vor asigura totodată re
gularizarea cursului rîului Bîrzava 
și vor transforma regiunea din jur 
într-un atractiv loc de agrement. 
Combinatul și orașul vor primi în 
plus cîte 2 m.c. de apă pe secundă.

în curînd va fi zăgăzuit și rîul 
Tazlău pentru a asigura cantitatea 
sporită de apă necesară, noului cen
tru al industriei chimice-Onești. La 
barajul de pămînt ce se construiește 
în acest scop la Belci au fost exe
cutate trei sferturi din lucr.ări.

Complexul hidroenergetic de la 
Baia Mare este prevăzut, cu,două ba
raje și o centrală hidroelectrică. 
Pentru transportul apei la punctele 
de alimentare se construiesc con
ducte din prefabricate de betört.

Lucrările de pe aceste-șăntiere 
sînt executate de colective ale în
treprinderii de construcții hidro
energetice și de către muncitorii și 
tehnicienii Trustului de construcții 
și montaje energetice. (Agerpres)

(Continuare în pag. IlI-a)

Primele semănături din acest an
♦♦♦♦

G.A.C. din sa
tele Luncani și 
Gllgorești, ra
ionul Turda, 
s-au undit într-o 
gospodărie mai 
mare. în foto
grafie : După a- 
dunarea gene
rală care a ho
tărât unirea 
membrilor celor 
două gospodării.8,4 kg. lînă de la fiecare oaie
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Creșterea producției de lînă a fosf 
ùha dintre problemele care s-au bucurat 
de multă atenție la Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști. Numeroase 
gospodării au o experiență bună în 
această privință. Printre acestea se nu
mără și gospodăria agricolă de stat 
Chereușa, din raionul Carei, creșferea 
oilor cu lînă fină fiind un sector de 
bază al acestei gospodării. Pe un gra
fic, ocupînd o bună parte dintr-un pe
rete al biroului directorului gospodă
riei, tov. Ion Filimon, se află desenat, 
cam neîndemînafic, un berbec uriaș cu 
lîna aurie, iar mai jos sînt înscrise cifre 
care 
lînă, 
anul 
(vezi

.Aceste cifre reprezintă produefia de 
obținută în gospodăria noastră 
fiecare oaie tunsă“ — ne lămu- 
direcforul.
numai 4 ani produefia de lînă

rr 
lînă 
de la 
reșfe

în
pe cap de oaie a crescut cu 3 kg !

Vizităm furma gospodăriei care nu
mără acum peste 3000 ovine. Aici 
facem cunoștință cu fînărul briga
dier zootehnic al gospodăriei, Ludovic

!

oglindesc creșterea producției de 
pe oaia tunsă de la 5,4 kg. în 
1958 la 8,4 kg. în anul 
graficul de mai jos).

Din experiența gospodăriilor 
de stat fruntașe

1961

&H.S. CHEREIISfl
PKODUCTIRMEDiE 

- DEEM
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Sene. A absolvit o școală zootehnică 
și de mai bine de 4 ani lucrează aici.

Cînd a venit el în gospodărie nu 
se obțineau mai mult de 4,5 kg. lînă 
de fiecare oaie. Și totuși în cărți ci
tise că rasa de oi merinos poate da 
anual 8—9 kg. lînă.
:— Și ce-ați făcut ca să confirmați 

ceea ce scrie în carte ?
— Am pornit-o — explică el — să 

ameliorăm merinosul nostru transilvă
nean. Ca să sporim cantitatea de lînă 
ne-am orientat în 3 direcții: creșterea 
în lungime a șuviței de lînă, unifor
mizarea. lînei pe toate părțile corpu
lui și ridicarea greutății corporale a 
oilor.

Pentru realizarea acestor obiective 
s-au făcut o serie de experiențe. Pînă 
la urmă s-a ajuns la rezultate bune. 
Firește, am fost ajutați și de către trus
tul Gostat. Prin încrucișarea rasei loca
le de oi cu altă rasă și mai valoroasă 
— merinosul de Stavropol adus din 
U.R.S.S. — s-au obținut metiși foarte 
valoroși. Aceștia la rîndul lor au fost 
supuși unei riguroase selecții. Și astfel 
s-a ajuns în 4 ani la o turmă de elită.

Ar fi greșit să se creadă că re
zultatele obținute la Chereușa au ră
mas ferecate între hotarele gospodă
riei. Nu o dată brigadierul zootehnic și 
ciobanii gospodăriei au arătat cum lu
crează ei și altor crescători de oi din 
gospodăriile de sfat și gospodăriile eo-

lecfive din regiune, venifi aici în 
schimb de experiență. De asemenea, în 
ultimii 3 ani gospodăria a livrat uni
tăților agricole socialiste din regiune 
aproape 1000 berbecuji de prăsilă.

La casa ciobanilor, situată în apro
pierea saivanelor, este cald, plăcut. 
Aici se string oamenii după ce ter
mină treburile. Discută, ascultă radioul 
sau iau vreo carte de la biblioteca vo
lantă. Aici au loc și consfătuirile de 
producție ale brigăzii. înfr-o astfel de 
consfătuire care a avut loc la înce
putul anului trecut a luat cuvîntul șl 
ciobanul Ion Ardeleanu.

— Apoi dacă partidul cere să dăm 
mai multă lînă, ca să nu se mai cum
pere din alte țări, înseamnă că se a- 
dresează în primul rînd nouă, cioba
nilor. Eu vă chem la întrecere. Primifi? 
8 kg. lînă de la fiecare oaie.

întrecerea celor din Chereușa a de
venit și mai pasionantă după ce cio
banii dintr-o altă gospodărie de sfat, 
cea din Carei, i-au chemat să se în
treacă cu ei.

Rezultatele s-au văzut mai fîrziu, în 
vară. Ion Ardeleanu a tuns de la a- 
proape 200 de oi pe care le îngrijește 
cîfe 9,5 kg. lînă. Frații Vasile și Au
gustin Moghiu au rămas în urmă numai 
cu cîfeva sute de grame de lînă. Și 
în sfîrșit din întrecerea cu cei din Ca
rei au ieșit învingători, l-au lăsat în 
urmă cu aproape 0,800 kg. lînă de 
fiecare oaie, obținînd de altfel anul 
trecut cea mai mare producție pe țară.

★
Se cuvine să știm și alte lucruri des

pre felul cum lucrează crescătorii de 
oi de la Chereușa. Pe lingă preocupa
rea pentru ameliorarea rasei a fost 
nevoie să se asigure o bună întreți
nere și o hrănire rațională a oilor. Și 
iată cum se procedează aici. în fiecare 
an gospodăria asigură cantități sufici
ente de furaje de bună calitate, bogate 
mai ales în proteine. Oile mame sînt 
hrănite ținîndu-se seama de greutatea 
corporală, de perioada de gestație etc. 
Primăvara se asigură conveierul verde 
necesar întregii turme.

Este neîndoios că toate aceste ro-

zultata «-au obținut numai în urma a- 
plicării în practică a metodelor știin
țifice de creștere a oilor. Rezultatele 
sînt evidente. S-au obținut mai bine 
de 4.000 kg. lînă fină peste plan. Be
neficiul realizat din creșterea oilor 
trece de 1.000.000 lei. Titlul de frun
tași pe țară în produefia de lînă obligă 
însă, lată, așadar, și cîfeva spicuiri din 
planurile de viitor ale brigăzii din sec
torul ovin : creșterea efectivelor de oi 
pînă la 4000 capete și creșterea pro
ducției de lînă, deocamdată, la 9 kg.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — Colectiviștii 
din satul Straja, regiunea Dobrogea,' au terminat de 
mult pregătirile pentru începerea însămînțărilor de 
primăvară. La recomandarea inginerului agronom, fo
losind timpul favorabil din ultimele zile, ei au început 
semănatul culturilor timpurii de primăvară. In două 
zile de lucru, cu ajutorul mecanizatorilor de la S.M.T. 
Topraisar, colectiviștii din Straja au însămînțat 3 ha. 
cu mazăre pentru păstăi, 10 ha. cu măzăriche și 25 ha. 
cu mazăre.

Studenți 
la practică

SUCEAVA (co
resp. „Scînteii*). 
— Ieri au sosit 
la Suceava 
grup de 40 
studenți din 
nul V de la 
stitutul 
mic „1 
cu’ 
rești. 
două 
denții 
practică în 
podăriile colec
tive din regiune.

Sesiune 
științifica

din
au

Activitate culturală 
în Deltă

Zilele acestea munaitorii de la 
Șontea, Pardina și Tatanir, care lu
crează în Delta Dunării la exploa
tarea stufului, au primit vizita bri
găzii artistice a Trustului de ame
najări și valorificare a stufului de 
la Tulcea care a prezentat noul său 
■program.

Activitatea culturală a muncitori
lor din exploatările stuficole este 
variată. Diferitele secții și puncte 
de lucru au în prezent peste 70 de 
biblioteci volante și fixe, cuprin- 
zînd de două ori mai multe cârti 
decît în campania trecută. Coltu
rile roșii de pe remorchere, vasele- 
dormitor și de la secții sînt dotate 
cu aparate de radio, material spor
tiv etc. O caravană cinematografi
că mobilă vizitează cu' regularitate 
cele mai îndepărtate puncte de lu
cru din Deltă.

TIMIȘOARA 
(coresp. „Scîn
teii“). — In aula 
Facultății de a- 
gricultură 
Timișoara
început ieri di
mineață lucră
rile sesiunii ști
ințifice . zonale, 
organizate de 
Institutul agro
nomic împreună 
cu stațiunile de 
cercetări agrico
le din regiunea 
Banat.

In cadrul se
siunii vor fi pre
zentate 32 refe
rate și comuni
cări științifice 
de către specia
liștii Institutului 
agronomic 
stațiunilor 
rimentale 
Banat.

Orașul Salonfa racordat 
la sistemul energetic national

ORADEA (coresp. „Scînteii''). — 
Ieri a fost pusă sub tensiune linia 
electrică aeriană de 15 kv. Ôradea- 
Salonta. Prin darea' în folosință a 
acestei linii s-a realizat racordarea 
la sistemul energetic național a cen
trului raional Salonta. Astfel, toate 
raioanele din regiunea Crișana sînt 
acum legate la sistemul energetic 
național.

Lucrarea a fost executată de co
lectivul șantierului regional Crișana 
al întreprinderii nr. 4 construcții și- 
montaje energetice Cluj. Construc
torii au terminat această linie de 
înaltă tensiune cu 38 de zile mai 
devreme.

de 
stu- 

face 
gos-

ai
expe-

agricola da stat Chereușa, raionul Cărei,

un 
de 
a-

In-
agrono- 

,N. Bălces- 
din Bucu- 
Tlmp 
luni 
voi

DE PESTE HOTARE

In fotografie : Tov. Ion FiUmon, directorul gospodăria! 
preiintă un berbec care a dat anul trecut 24 kg. ltnă.

CONSILIUL GENERÄL AL CON
GRESULUI SINDICATELOR 
SCOȚIA a prezentat spre exami
narea conferinței anuale, care va 
avea loc la Aberdeen, o rezoluție 
cerînd lichidarea bazei americane 
de la Holy Loch pentru submarine 
înzestrate cu rachete „Polaris“.

UN MARE MITING AL STUDENȚI
LOR LA RANGOON. Mitingul s-a 
desfășurat sub lozincile : „Să fie li
chidat definitiv sistemul colonial. 
Dezarmare generală și totală. Con
damnăm pe imperialiștii americani. 
Inițiatorii boicotului comercial îm
potriva Cubei. Sprijinim lupta 
dreaptă a poporului cuban. Irianul 
de vest să fie redat Indoneziei. Să 
fie imediat eliberat . Antoine Gizen- 
ga, locțiitorul primului ministru al 
Congoului“.

O GALĂ DE FILME ROMÎNEȘTI a 
fost oferită la 22 februarie de 
N. Guină, ambasadorul R.P. Romîne 
la Moscova, la Casa oentrală a 
oamenilor de litere. Au fost prezen
tate filmul de cartoane decupate 
„Raidul păcii" al studioului „Bucu
rești“, iar apoi filmul „S-a furat o 
bombă“.

DIN
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Pentru ridicarea rolului organizațiilor II. I. I.
în educarea comunistă a tineretului

în toate organizațiile U.T.M. au 
avut loc adunări de dări de seamă 
și alegeri ale organelor conducătoare 
U.T.M. Recent s-au desfășurat lu
crările conferinței organizației oră
șenești U.l’.M. București. La confe
rință au participat tovarășii Florian 
Dănălache, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Bucu
rești, Virgil Trofin, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M. .

în cele ce urmează relatăm cîteva 
din problemele ridicate în confe
rință.

■fr

Timp de aproape două zile, re
prezentanți ai tineretului din Capi
tală -t- muncitori, ingineri, tehnici
eni, studenți, elevi —■ au analizat cu 
seriozitate și spirit de răspundere 
activitatea organelor 
lor U.T.M. în ultimii 
fcrința a ilustrat cu 
rodnică desfășurată 
rea partidului de

și organizații- 
doi ani. Con- 
putere munca 
sub conduce- 

organizațiile 
U.T.M., aportul tineretului la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R.

Alături de vîrstnici, tinerii mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile Capitalei muncesc 
cu elan pentru îndeplinirea și 
depășirea planului, creșterea pro
ductivității muncii și realizarea de 
economii. La succesele pe 1961 în 
domeniul producției, o contribuție 
importantă a dat tineretul. Luptînd 
pentru aplicarea în viață a Direc
tivelor C.C. al P.M.R., organele și 
organizațiile U.T.M. au antrenat în 
întrecerea socialistă peste 60.000 ti
neri. în raioanele V. I. Lenin, Gri- 
vița Roșie, organizațiile U.T.M. se 
ocupă de generalizarea metodelor 
bune de muncă folosite de tineri, 
sprijină inițiativele valoroase.

Organizațiile U.T.M. intervin, tot
odată, pentru înlăturarea neajunsu
rilor care se ivesc. într-una din sec
țiile u?inei „Tudor Vladimirescu“, 
constatîndu-se că unii tineri nu-și 
îndeplineau așa cum se cuvine sar
cinile de producție, organizația 
U.T.M. a inițiat o adunare în care 
au discutat : „Ce înseamnă să fii 
muncitor al timpului nostru". Tine
rii mai slab pregătiți în meserie au 
fost ajutați să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale. Utemiștii 
fruntași au fost îndrumați să se o- 
cupe de alți tineri și să-i ajute. Ur
marea ? Mulți dintre tinerii criti
cați s-au îndreptat.

Factorul hotărîtor al educației co
muniste '— a spus tovarășul Gh. 
Gheorghïù-Dej — este munca. Or
ganizațiilor U.T.M. le revine sarci
na de a cultiva în rîndurile tinere
tului dragostea față de muncă, de 
a dezvolta la tineri spiritul de dis
ciplină, hotărîrea de a-și consacra 
entuziasmul și energia lor creatoare 
operei de construire a socialismului.

în conferință s-a subliniat nece
sitatea de a spori rolul organizații
lor de bază U.T.M. din întreprin
deri care, sub conducerea organiza
țiilor de partid, sînt chemate să 
mobilizeze pe toți utemiștii, între
gul tineret, la luptă pentru îndepli
nirea planului la toți indicatorii, îm
bunătățirea calității produselor, re
ducerea prețului de cost. In cen
trul atenției organizațiilor U.T.M. 
trebuie să stea antrenarea întregu
lui tineret în întrecerea socialistă. 
Printr-o muncă politico-organizato- 
rică stăruitoare, organizațiile de 
bază U.T.M. să asigure ca toți 
utemiștii să devină fruntași în pro
ducție, iar metodele lor de lucru să 
fie larg răspîndite. Este necesar ca 
experiența organizațiilor U.T.M. care 
obțin rezultate bune în antrenarea 
masei tineretului la lupta pentru 
plan să fie larg popularizată și ex
tinsă de către comitetele raionale și 
orășenești U.T.M.

Din dezbateri a reieșit că nume
roase organizații U.T.M. se ocupă 
cu bune rezultate de îndrumarea ti-

nerilor către cursurile de ridicare a 
calificării. Contribuția organizațiilor 
U.T.M. în această privință va trebui 
însă să fie și mai activă, ajutîndu-i 
astfel pe tineri să poată ține pasul 
cu progresul continuu al tehnicii din 
întreprinderi. Dar sarcina nu se li
mitează la încadrarea la cursuri a 
unui număr ■ oarecare de tineri. 
Preocuparea principală — s-a subli
niat — trebuie să se îndrepte spre 
îndrumarea și sprijinirea tinerilor 
ca ei să-și însușească temeinic cele 
studiate și să le aplice în practică.

In conferință au fost analizate o 
serie de probleme importante ale 
activității desfășurate în rîndurile 
elevilor și studenților. A fost rele
vată experiența^ Institutului politeh
nic, a Institutului de construcții, 
unde studenții au fost îndrumați să 
caute soluțiile unor probleme legate

Conferința organizației 
orășenești Ü.T.I. București
de producție împreună cu tineri 
muncitori din întreprinderile Capi
talei. în numeroase școli au fost 
inițiate, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, consfătuiri cu cadrele didac
tice, dezbateri cu elevi și părinții 
acestora, cu activele U.T.M. din școli. 
Toate acestea au dat bune rezultate.

Date fiind exigențele sporite 
care se pun în fața tineretului stu
dios, a reieșit că organizațiile U.T.M. 
trebuie să se ocupe mai mult de 
felul cum învață tinerii, să-i ajute 
să-și însușească profund disciplinele 
predate în strînsă legătură cu ce
rințele practicii. S-a subliniat nece
sitatea de a se realiza o mai strînsă 
colaborare între cadrele didactice, 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
studențești, în scopul îmbunătățirii 
procesului instructiv, educativ, edu
cării în spirit comunist a tinerei ge
nerații.

Conferința a făcut un bogat bilanț 
al contribuției aduse de utemiști, 
pionieri și de întregul tineret la 
munca patriotică pentru înfrumu
sețarea orașului, pe șantierele de 
construcții, pentru colectarea fieru
lui vechi. Lucrînd în orele lor libere, 
tinerii din Capitală au realizat nu
mai în anul 1961 economii în va
loare de 15 milioane lei și au colec
tat 61.000 tone metale vechi. S-a su
bliniat că organizațiile U.T.M. au 
datoria să organizeze brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică ori de cîte 
ori tinerii sînt chemați să participe 
la astfel de acțiuni. '

Dezbaterile au prilejuit și un rod
nic schimb de experiență în ceea ce 
privește metodele folosite de orga
nizațiile U.T.M. pentru a-i ajuta pe 
tineri să-și formeze o concepție ști
ințifică despre natură și societate, 
să-și însușească învățătura marxist- 
leninistă și politica partidului,

Este cunoscut faptul că adunarea 
generală a organizației U.T.M. con
stituie o formă importants de edu
care a tineretului. Preoc'upîndu-se 
de îmbunătățirea conținutului adu
nărilor, organizațiile U. T. M. 
au pus în dezbatere, pe lîngă cele 
mai importante probleme de pro
ducție, probleme ca : „Ce înseamnă 
a . fi muncitor fruntaș”, „Profilul mo
ral-politic al tînărului comunist”, 
„Ce a dat regimul democrat-popular 
tineretului”, „Răspundem prin mun
că și învățătură grijii ce ne-o poar
tă partidul", „Cum va arăta R.P.R. 
în 1965“ au stîrnit dezbateri vii și 
au contribuit la o mai bună mobi
lizare a tinerilor în procesul de pro
ducție, la educarea lor patriotică.

Un mijloc principal de educare co
munistă a tineretului este învăță- 
mîntul politic U.T.M. care cuprinde 
peste 117.000 tineri. La ridicarea ni
velului învățămîntului politic U.T.M.

a contribuit faptul că din cei 2.017 
propagandiști, 1.500 sînt membri și 
candidați de partid.

Printre manifestările cultural-ar- 
tistice cu un bogat conținut se nu
mără „Joile tineretului". La Indus
tria Bumbacului, la Fabrica de con
fecții și tricotaje și în alte locuri 
s-au organizat „Joi ale tineretului“ 
cu asemenea teme: „Ce știm despre 
întreprinderea în care lucrăm", 
„Cum să ne îmbrăcăm“, „Cum să 
ne înfrumusețăm căminul" ș.a. Con
cursurile „Iubiți cartea“ și „Cine știe 
cîștigă", precum și concursurile de 
felul „Drumeților veseli“ pe dife
rite teme, au devenit forme de edu
care a tineretului care și-au dovedit 
eficacitatea. Organizațiile U.T.M. în 
multe fabrici și uzine, din școli și 
facultăți organizează vizite la muzee 
și expoziții, adunări consacrate în
vățării de cîntece tinerești, echipe 
artistice cu programe atractive, ac
tivități sportive, simpozioane, reu
niuni urmate de dans. Drumeția, 
care a luat extindere în ultimul an, 
este foarte îndrăgită de tinerii de 
toate vîrstele.

în conferință s-a criticat atitudi
nea rigidă în organizarea manifestă
rilor pentru tineret, părerea după 
care toate problemele, inclusiv cele 
educative, ar putea fi rezolvate nu
mai prin ședințe. A reieșit necesita
tea ca organizațiile U.T.M. să se 
preocupe mai mulț de găsirea unor 
activități bogate în conținut, variate 
și atrăgătoare, specific tinerești. 
Unei asemenea forme tinerești, in
teresante, cum este sărbătoarea ma
joratului nu i s-a acordat în dezba
teri atenția cuvenită.

Spiritul critic, constructiv, în care 
s-au desfășurat lucrările conferinței, 
numeroasele propuneri care âu fost 
făcute de delegați constituie o do
vadă puternică a hotărîrii tinerilor 
din Capitală de a-și pune toate for
țele în slujba îndeplinirii sarcinilor 
pe care partidul le pune în fața ti
neretului.

în scopul Tmbo,găfirîl cunoștințe
lor profesionale ale oamenilor mun. 
cii din agricultură, Editura Agrosil
vică a editat o colecfie de 23 broșuri 
de popularizare a științei agricole 
care la un loc formează „Mica 
bibliotecă agricolă“. în aceste 
broșuri cititorii găsesc îndrumări 
practice privind cultura plantelor și 
creșterea animalelor, exemplificate 
cu cifre și fapte din experienfa gos
podăriilor colective fruntașe. Broșuri
le cuprind: principalele metode de 
cultivare a cerealelor și a plantelor 
tehnice ; lucrările solului și de în
treținere a culturilor ; sfaturi prac
tice pentru cultura legumelor, pomi
lor, vijei de vie etc. De asemenea, 
cîteva dintre ele descriu metodele 
privind creșterea și îngrijirea vacilor 
de lapte, îngrășarea porcilor, creș
terea oilor, a păsărilor, prevenirea 
bolilor la animale, asigurarea unei 
baze furajere puternice etc. care 
vor ajuta pe colectiviști să-și îmbo
gățească cunoștinjele, să lupte pen
tru sporirea producției.

Prezintă un mare interes practic 
broșurile despre lucrări care se fac 
în campania însămîn)ărilor de primă
vară. Astfel, în broșura „Cultura 
grîului de toamnă“ se descriu lu
crările de înfre)inere ca tăvălugirea 
și grăparea semănăturilor, îngrășa
rea suplimentară etc. De asemenea, 
în broșura „Cultura porumbului“ se 
pot găsi îndrumări valoroase pri
vind pregătirea solului, folosirea 
îngrășămintelor, semănatul porum
bului și lucrările de întrefinere. Bro
șura cuprinde un capitol separat, 
privind folosirea în complex a ce
lor mai bune metode agrotehnice 
care constituie principala cale de a 
obfine recolte mari Ia porumb. 
„Sporirea producfiei pășunilor și fî- 
netelor“ este titlul altei broșuri în 
care se dau îndrumări privind apli
carea metodelor care fac să spo
rească producfia de masă verde, iar 
broșura „Tăierea pomilor“ descrie 
metodele de tăiere prin care se
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conduc procesele de creștere șl 
rodire a pomilor înlăturîndu-se fe
nomenul de periodicitate.

Ținînd seama de confinuful va
loros al acestor broșuri, „Mica biblio
tecă agricolă“ este folositoare fie
cărui colectivist. Cunoșfinfele cu
prinse aci îi vor ajuta să lucreze 
mai bine pentru sporirea produc
ției agricole.

Artiștii amatori în sprijinul
consolidării gospodăriilor colective

N. Stanca — Drăgășani, reg. Argeș. 
Editura agrosilvică-Bucureșfi ne-a 

comunicat că lucrarea „Cartea sfupa- 
rului“, apărută în 1957 este epuizată. 
A fost luată în evidentă propunerea 
dvs. în planul de apariție pe anul 
1962, editura a prevăzut două lucrări 
care v-ar putea fi folositoare : „A- 
genda apicultorului“ și „Creșterea al
binelor“.

I. Cimponeriu — Hafeg.
într-adevăr, din cauza defectării unor 

vagoane, unele din trenurile care cir
culă de la Simeria la Petroșeni aveau 
garniturile descompletate și 
erau aglomerate. Direcfia 
C.F.R. Timișoara, cercefînd 
nalafe de dvs, a luat măsuri 
locuirea vagoanelor defecte. în prezent 
trenurile respective satisfac cerințele 
traficului de călători.

C. Nedelcu — comuna Zănești, ra
ionul Buhuși.

Zilele acestea va fi rezolvată și pro
blema iluminatului public în comuna 
dvs. în cursul lunii februarie a.c. — ne 
înștiinfează Sfatul popular al orașului 
Buhuși — se va instala un transformator 
care va asigura energia electrică nece
sară comunei de la refeaua de înaltă 
tensiune.

P. Babil — comuna Răuseni, raionul 
Botoșani.

Ținînd seama da cele relatate în 
scrisoarea dvs., Sfatul popular al re
giunii Suceava a prevăzut ca în toam
na acestui an, odată cu repartizarea 
unor noi cadre de medici specialiști, 
înființarea unui cabinet stomatologic

la Hlipiceni sau Todireni. Acest cabinet 
va putea servi și pe locuitorii din sa
tele apropiate.

N. Istrafe — comuna Căzănești, raio
nul Tr. Severin.

Oficiul de prevederi sociale al Sfa
tului popular al regiunii Oltenia a 
propus să vi se acorde pensie. Propu
nerea respectivă a fost aprobată de 
Ministerul Sănăfăjii și Prevederilor So
ciale.

Șt. Panait — Roman.
Referindu-se la scrisoarea dvs., Mi

nisterul Industriei Ușoare ne-a răspuns 
că anvelopele-auto reformate sînt pri
mite de către depozitul D.C.A. Jimbo- 
lia, iar cele bune pentru re- 
șapaf — de către depozitul interre
gional D.C.A. din comuna Simileasa, 
raionul Buzău. Camerele și deșeurile 
de camere auto pot fi predate la toa
te unitățile D.C.A. din fără.

OjO

de aceea 
regională 

cele sem- 
pentru în-

În prealabil dați un telefon
La începutul lunii 

februarie a. c. mi 
s-a stricat televizo
rul. M-am adresat de- 
îndată cooperativei 
„Radio Progres“, uni
tatea din bulevardul 
Bucureștii Noi. A ve
nit un tehnician, l-a 
văzut și mi-a spus că 
aparatul trebuie dus 
la cooperativă. Zis și 
făcut. La 10 februarie, 
trecînd pe la coopera
tivă, mi s-a spus să 
vin cu o mașină să-l 
iau.

— S-a făcut o gre
șeală — mi-a explicat 
responsabilul unității

cînd am venit cu ma
șina — televizorul 
dvs. nu a fost încă 
reparat: Veniți luni

Din scrisorile 
sosite la redacție

la

după 
labil

: el, dar în prea- 
dați telefon.
Aparatul este 
mi s-a răspuns 

ziua
gata,
in ziua respectivă, rești. 
Așteptăm doar să în
ceapă emisiunea ca 
să-l reglăm. Mai dați 
un telefon mîine.

Pînă în ziua de azi 
am tot dat telefoane. 
Am trecut personal 
de mai multe ori pe 
la unitatea respecti
vă ; m-am adresat u- 
nor dispeceri de
sediul central al coo
perativei. Nu m-am 
ales decît cu... asigu
rări și amînări 
după părerea mea, nu 
au nimic comun cu 
buna servire a popu
lației de către coope
rativele meșteșugă-

care,

VASILICÄ 
GEORGETA 
muncitoare

Festivalul bienal de teatru „I. L. Ca- 
ragiale" a antrenat în regiunea Argeș 
un număr mai mare de artiști amatori 
decîf festivalurile precedente. Numai 
la safe, au intrat în concurs 670 for- 
mafii artistice, iar numărul recitatorilor 
și cititorilor artistici din întreprinderi 
și de la safe se ridică la aproape 2.000.

în vederea desfășurării în bune con
diții a festivalului, instructorii artistici 
au urmat din vreme cursuri la casa re
gională a creației populare. Artiștii de 
la Teatrul de stat din Pitești contribuie 
de asemenea la pregătirea amatorilor. 
Bunăoară, actorul Paul Podoleanu pre
gătește echipa de- 
poului C.F.R. Pitești, 
iar C. Șerbănescu 
pe cea a uzinelor 
din Colibași ; acto
rii Gh. Lascu și Ma
ria Mihăiescu se o- 
cupă de pregătirea 
amatorilor din Leordeni și Topoloveni.

Spectatorii prezenfi la întrecerile fa
zei infercomùnale constată cu satisfac
ție îmbunătățiri subSfanfiale în reper
toriu, întrucît formațiile artistice au fost 
îndrumate să aleagă lucrări de actua
litate și cît mai potrivite specificului 
local. Tdtodafă, desfășurarea de pînă 
acum a primei faze a festivalului a scos 
la iveală buna pregătire artistică a mul
tor formafii de amatori, printre care 
cele din comunele Fîlfani (cu piesa 
„Pentru fericirea poporului“ de A. Ba- 
ranga și N. Moraru), Stolnici (cu piesa 
„Rîsui pămîntului“ de Gh. Țen(ulescu), 
Răteșfi cu piesa „Lădifa de campanie" 
de Constantin Beiu) etc. Spectacolele 
prezentate au constituit manifestări care, 
prin confinuful lor, corespund unor 
preocupări actuale în via)a satelor, pre
ocupări privind dezvoltarea și consoli
darea sectorului socialist din agricul
tură, întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective.

Faza l-a este pe sfîrșife, mai ales la 
safe. Pentru ca fazele următoare — ra
ională și regională — să se desfășoare 
cu succes, trebuie 
care

Festivalul „I. L Caragiale" 
în regiunea Argeș

înlăfurafe lipsurile
s-au făcuf simfite în spectacolele

------ —O «O-

unor formafii. „Dacă repertoriile au 
fosf întocmite judicios la majoritatea 
echipelor — ne spune tov. Lucia Io- 
nescu, mefodisfă a Casei regionale de 
creafie populară Argeș — realizarea 
artistică la întrecerile la care am asis
tat a lăsat uneori de dorit. De exemplu, 
pieselor interpretate de către formafiile 
de teatru ale căminelor culturale din 
comunele Corbu, Hîrseșfi, Negreni, 
Coteșfi, Jitaru Mogoșeșfi ș.a., le-au lip
sit complet decorul, iar la centrele de 
concurs Leordeni, Găești, Dobrogostea 
s-a constatat la unele spectacole o gre
șită distribuire a rolurilor.

La unele centre 
comunale de con
curs au existat și 
deficienfe de ordin 
organizatoric. La 
Corbu, raionul Cos- 
tești, de pildă, un
de au participat ar

tiști amatori de la Hîrsești și Sîrbi 
Măgura, sfatul popular comunal nu a 
luat măsurile gospodărești necesare 
pentru desfășurarea întrecerii.

Am încercat să obfinem vești asu
pra modului cum decurge întrecerea 
echipelor sindicale. Tov. Arseneta Du- 
fuleșcu, care răspunde de problemele 
muncii culturale de masă în Consiliul 
sindical regional-Argeș ne relatează : 
„Știu că faza inter-întreprinderi trebuia 
să înceapă. în ce stadiu se află, asta 
nu mai știu. Sînfem ocupafi cu alte 
treburi...“ Straniu răspuns I Ar fi de dorit 
ca activiștii consiliului sindical regional 
să privească cu mai mult interes activi
tatea formafiilor de teatru în actualul 
concurs, să le îndrume, să le sprijine.

In fazele superioare ale festivalului, 
formafiile artistice trebuie să se pre
zinte la un nivel artistic și educativ din 
ce în ce mai ridicat. în acest scop, este 
așteptată o contribufie mai mare atît 
din partea casei regionale a creafiei 
populare cît și din partea secției de 
cultură și învăfămînt a sfatului popu
lar regional.

GH. CîRSTEA 
coresp. „Scînteii“

Strajă' neclintită păcii
Astăzi este ziua Forțelor Armata 

și Flotei Maritime Militare ale 
U.R.S.S. în această zi întregul po
por sovietic sărbătorește cu dragoste 
și mîndrie pe glorioșii apărători ai 
primului stat socialist din lume — 
vitejii ostași sovietici, care slujesc 
cu neclintită credință și eroism, 
cauza poporului și statului sovietic, 
cauza apărării păcii.

Create și crescute de Partidul 
Comunist în frunte cu V. I. Lenin, 
Forțele Armate ale Uniunii Sovietice 
au străbătut un drum glorios de 
luptă și victorii. în cei 44 ani de exis
tență, ele au trebuit să facă față nu 
odată atacurilor perfide ale dușmani
lor puterii sovietice. Forța de luptă 
și eroismul Armatei Sovietice le-au 
simțit mai întîi trupele imperialis
mului și bandele alb-gardiste care 
au încercat să sugrume tînărul stat 
sovietic. Avînd sprijinul entuziast al 
întregului popor muncitor, bucurîn- 
du-se de simpatia oamenilor muncii 
din celelalte țări, ostașii revoluției 
au înfrînt și alungat de pe pămîn- 
tul patriei lor armatele celor 14 state 
intervenționiste și au zdrobit con
trarevoluția internă.

Aceste glorioase tradiții de luptă 
au fost îmbogățite prin faptele de 
eroism legendar ale ostașilor sovietici 
în anii marelui război al Uniunii So
vietice pentru apărarea patriei îm
potriva Germaniei hitleriste. Vor ră
mâne de-a pururi neșterse în amin
tirea omenirii giganticele bătălii pur
tate de Armata Sovietică împotriva 
cotropitorilor fasciști la Moscova, 
pe malurile Volgăi și în intrîndul 
de la Kursk, la Iași-Chișinău, la Bu
dapesta și pînă la Berlin. în aceste 
bătălii hotărîtoare nu numai pentru 
soarta țării lor ci și a întregii civili
zații umane, ostașii sovietici, pă
trunși de înalta lor misiune, s-au a- 
coperit de glorie nepieritoare. Sub 
conducerea P.C.U.S., inspiratorul și 
organizatorul tuturor victoriilor 
Uniunii Sovietice, Forțele Armate ale

General-colonel
ION TUTOVEAMU 

adjunct al Ministrului Forțelor 
Armate

ței și tehnicii sovietice care-i asigură 
întîietatea într-un șir de ramuri de 
cea mai mare importanță.

însuflețiți de perspectivele lumi
noase deschise de Programul 
P.C.U.S. adoptat la cel de-al XXII- 
lea Congres al partidului, oamenii 
sovietici, constructori ai comunismu
lui, muncesc cu uriaș avînt creator. 
Realizările din anul 1961, cel de-al 
treilea an al septenalului, au mar
cat o nouă etapă în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în în
tărirea puterii de apărare a Uniu
nii Sovietice. Au fost obținute ase
menea realizări strălucite cum sînt 
înfăptuirea primelor zboruri ale 
omului în Cosmos. Numele primilor 
navigatori cosmici din lume — ma
iorii Iuri Gagarin și Gherman Titov 
au intrat pentru ’totdeauna în isto
ria omenirii, spre gloria veșnică a 
patriei lor sovietice.

Uniunea Sovietică, împreună cu 
celelalte țări socialiste, promovează 
cu consecvență principiul leninist al 
coexistenței pașnice — singura al
ternativă pentru evitarea unui 

U.R.S.S. au repurtat victoria asupra 
Germaniei fasciste, apărînd liberta
tea și independența patriei socia
liste. Această victorie de importanță 
istorică mondială a demonstrat for
ța și invincibilitatea Armatei Sovie
tice, a reflectat tăria și superiorita
tea orînduirii socialiste, unitatea 
monolitică a întregului popor. Ea a 
dovedit totodată superioritatea știin
ței militare sovietice asupra celei 
burgheze, înaltele calități morale și 
de luptă ale ostașilor sovietici. 
Uniunea Sovietică a ieșit din război 
mai puternică și cu un uriaș presti
giu internațional.

Zdrobind hoardele hitleriste Ar
mata Sovietică eliberatoare a ajutat 
popoarelor multor țări, printre care 
și poporul nostru, să scuture lanțu
rile robiei fasciste. Poporul romîn 
nutrește sentimente de adîncă prie
tenie și recunoștință față de poporul
sovietic ai cărui fii glorioși au luptat. ^război nimicitor — militează pen- 
și pentru eliberarea patriei noastre. 
Sîngele vărsat în comun de ostașii 
romîni și sovietici în războiul anti
hitlerist, în luptele pentru elibera
rea pămîntului Romîniei, pentru do- 
borîrea hitlerismului a cimentat pe 
veci frăția noastră de arme, priete
nia indestructibilă a popoarelor 
noastre.

Cu cît trec anii se poate aprecia 
tot mai bine uriașa însemnătate a 
victoriei Uniunii Sovietice asupra 
fascismului, influența profundă pe 
care a exercitat-o asupra dezvoltării 
ulterioare a istoriei.

Baza materială a forței Armatei 
Sovietice o constituie succesele
grandioase ale economiei U.RS.S., lor 18 pentru dezarmare să înceapă 
ritmul accelerat al construcției co- la nivelul șefilor de guverne (state), 
muniste, realizările epocale ale știin- Inițiativelor pașnice ale țărilor SQ-’

tru rezolvarea pe calea tratativelor 
a problemelor internaționale litigi
oase. Nu este o întîmplare că toc
mai U.R.S.S., mare putere socia
listă, a lansat chemarea istorică la 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale. Politica iubitoare de pace a 
statelor socialiste își găsește de ase
menea expresie în propunerile con
crete și realiste ale Uniunii Sovie
tice cu privire la lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război mon
dial prin încheierea tratatului de 
pace german și transformarea Ber
linului occidental într-un oraș liber, 
demilitarizat, ca și în recenta pro
punere ca lucrările Comitetului ce- 

cialiste, cercurile conducătoare din 
țările imperialiste le răspund prin 
intensificarea cursei înarmărilor și 
ațîțarea isteriei războinice.

Dacă tendințele imperialiștilor de 
a provoca un nou război mondial 
au putut fi zăgăzuite, iar războiul 
preîntîmpinat, aceasta se datorește 
faptului că forțele care stau de 
strajă păcii sînt considerabil mai 
puternice în epoca noastră decît for
țele agresiunii, îi pot înfrîna pe im
perialiști — dispunînd totodată de 
mijloacele necesare pentru a zdrobi 
pe cei ce s-ar încumeta să atenteze 
la suveranitatea țărilor lagărului 
socialist, la pacea lumii.

Principala forță a apărării păcii 
este Uniunea Sovietică și glorioasa 
ei armată. Ținînd seama de natura 
agresivă a imperialismului și dînd 
exemplu de neslăbită vigilență față 
de uneltirile acestuia, P.C.U.S. și 
guvernul sovietic se preocupă cu 
cea mai mare grijă de întărirea pu
terii de apărare a U.R.S.S., de întă
rirea forțelor ei armate, care au fost 
înzestrate cu cele mai moderne mij
loace de luptă. Oamenii de știință, 
inginerii, tehnicienii și muncitorii 
sovietici au creat pentru apărarea 
patriei lor arme redutabile care, în 
mîinile militarilor sovietici, sînt un 
puternic mijloc de înfrînare a ama
torilor de aventuri militare. Puterea 
de foc a forțelor armate sovietice este 
astăzi mai mare ca orieînd. Așa cum 
a arătat mareșalul R. I. Malinov- 
ski, ministrul Apărării al U.R.S.S,, 
la cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., în ultimii ani a fost în în
tregime asigurată înzestrarea arma
tei sovietice cu rachete nucleare de 
diverse tipuri, cu avioane ultramo
derne supersonice, purtătoare de ra
chete ; o importanță excepțională 
pentru apărarea țării o are faptul că 
în U.R.S.S. a fost rezolvată cu suc
ces problema distrugerii în zbor a ra
chetelor inamice. Flota maritimă 
militară a U.R.S.S. a devenit, la rîn- 
dul ei, o flotă întru totul modernă, 
principala ei forță constituind-o 
submarinele cu diferite destinații și 
în primul rînd submarinele atomice 
înarmate cu puternica armă rache- 
to-nucleară.

Toate acestea, împreună cu înaltul 
moral și devotamentul înflăcărat al 
ostașilor sovietici față de cauza pă
cii și socialismului, fac din Uniunea 
Sovietică cea mai mate putere mili
tară a lumii. Statul sovietic este 
primul în istorie care, deținînd su
perioritatea militară, nu o pune în 
slujba unor scopuri agresive ci ex
clusiv în slujba apărării păcii. „Vi
gilența nedesmințită a Uniunii So
vietice față de uneltirile cercurilor 
agresive, ca și eforturile ei continue 
pentru punerea în valoare a orică
ror posibilități menite să asigure 
micșorarea încordării și îmbunătă
țirea relațiilor internaționale — a 
spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — i-au atras simpatia, admira
ția și recunoștința oamenilor cin
stiți de pretutindeni“.

Glorioasa armată sovietică este 
indisolubil legată de popor, aceasta 
constituind unul din izvoarele prin
cipale ale forței sale. întregul popor 
sovietic îi înconjoară pe militari cu 
dragoste și atenție.

Pentru militarii armatei noastre 
populare, care este legată printr-o 
strînsă prietenie și frăție de arme 
cu armata sovietică, tezaurul de ex
periență al acesteia constituie un 
minunat izvor de învățăminte. Ne- 
precupețindu-și forțele în munca de 
perfecționare a măiestriei lor mili
tare, pentru ridicarea continuă a ni
velului pregătirii politice, ostașii for
țelor armate ale R. P. Romine, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
stau de strajă cu vigilență în apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a independenței patriei so
cialiste. în strînsă unire cu Forțele 
Armate ale Uniunii Sovietice și cu 
armatele celorlalte țări socialiste fră
țești care fac parte din Tratatul de 
la Varșovia, ei apără integritatea și 
securitatea lagărului socialist, pacea 
în lume.

Participînd din toată inima la săr
bătoarea fraților lor de arme so
vietici, militarii Armatei Populare 
Roraîne, împreună cu întregul nos
tru popor, urează glorioșilor ostași 
ai armatei sovietice noi succese în, 
nobila lor misiune, pentru triumful 
cauzei comune a apărării păcii în < 
lumea întreagă. ‘

SALA PALATULUI R. P. ROMINE 
(Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne) — (orele 19,30). LUCIA DI LAM- 
MERMOOR.

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

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA. BU- 
LANDRA“ (Sala din B-dul Schitu Mă- 
gureanu Nr. 1) : AL PATRULEA — 
(orele 19,30). (Sala Studio — Str. Alex. 
Sahla nr. 76) : COPIII SOARELUI — 
(orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : CIOClRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 

Documentarele NIKITA SERGHEEVICI 
HRUȘCIOV șl DIN NOU SPRE STELE : 
Republica (9,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Cen
tral (10,15 12,45; 15,30; 18; 20,30). DRAGO
STEA LUI ALIOȘA — cinemascop: Patria 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21), București 
(9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21), Arta (16; 18,15;
20.30) , G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21).
SENTINȚA : I. C. Frimu (9 ; 10,45 ;
12,30; 14,15; 16; 17,45; 19,30; 21,15), V. Ale
xandri (10,30; 12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,15; 
21). V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21). CE
TATEA HURRAMZAMIN — cinemascop: 
Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Fla
căra (15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). PERLE NEGRE : Magheru 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 21). CURSA DE 100 KILOMETRI : 
Maxim Gorki (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
înfrățirea între popoare (10,30; 15; 17; 
19; 21). Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). FII FERICITA, ANI ! : Gri vița 
(15; 17; 19; 21), Munca (16; 18,15; 20,30), 
Ilie, Pintilie (15; 17; 19; 21). CER SENIN : 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). TOM 
DEGEȚELUL : Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), 13 Septembrie (9,15; 11,15; 
13,30; 15,45), Moșilor (11; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). SECERIȘUL VERDE : Tineretului 
(15; 17; 19; 21), Cultural (15; 16,50; 18,40;
20.30) . DOUA VIEȚI - ambele serii : 13 
Septembrie (18,30). UN CROS NEOBIȘ
NUIT — PIONIERIA NR. 1/1962 — JOC 
LA FLAMINZI — POȘTAȘUL — LEUL

TORE VINCENZO — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BAIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.— 
GIULEȘTI : DOI TINERI DIN VERONA
— (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
(orele 10,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA - 
(orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT —
(orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE" (Sala Savoy) : REVISTA 62
— (orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCO
VITE — (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : TE CÎNTAM, TE 
SLĂVIM LIBERTATE — (orele 20).

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

ȘI ARMONICA — IN MAREA DL
SĂRIT rulează la cinematograful Tim
puri Noi de la orele 10 în continuare 
pînă la orele 21. FRUMOASA LURETTE : 
8 Martie (10; 12; 15; 17; 19; 21), Popular 
(15; 17; 19; 21), Drumul serii (15; 17; 19; 
21). PÎNZE PURPURn : C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). S-A FURAT O BOMBĂ : 
Unirea (15,15; 16,45; 19,45; 20,30), Volga 
(11; 15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 
19; 21). O INTIMPLARE EXTRAORDI
NARĂ — ambele serii : Donca Simo (14; 
17; 20). INSULA : Miorița (10; 12; 15; 17; 
19; 21). FĂCLH — cinemascop : M. Eml- 
nescu (16; 18,15; 20,30), 16 Februarie
(16; 18; 20). ULTIMUL MEU TANGO : 8 
Mai (15; 17; 19; 21). PROFESORUL MAM- 
LOCK : Floreasca (19). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : B. Delavrancea (16; 18; 20), 
N. Bălcescu (16; 18,15 ; 20,30). Salt spre 
glorie : Olga Bancic (15,30; 18; 20,30).
CAIDUL : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
CIRCUL FARA CUPOLA rulează la cine
matograful G. Bacovia (15,30; 18; 20,30). 
MUZICANTUL ORB rulează la cinema
tograful A. Vlaicu (14,30; 16,45; 19; 21,15).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 

și 26 februarie : Vreme relativ rece, măi 
accentuat în nordul țării. Cer variabil. 
Ninsori slabe Izolate. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în scădere ușoară 
Ia început, apoi staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 șl minus 12 
grade local mal scăzute, Iar maximele 
între minus 5 și plus 5 grade, piml- 
neață ceață.
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aici va 
o școa- 
săli de

I.O.R. iar 6

Avem in jur planșe, 
hărți, schițe.

Pe cîteva scrie -„Car
tierul Balta Albă”. Ridi
carea acestui nou cartier 
a început. Vorbind des
pre noile construcții ar
hitectul le numește, fără 
să dea irnpresia că face 
o figură de stil, oraș.

— De ce oraș ?
— Pentru că noul car

tier va fi, ca număr de 
apartamente, cît un oraș. 
De pildă, cît Sibiul.

Trecem de piața Mun
cii și pornim pe bulevar
dul cu același nume ce 
duce pînă la uzinele „23 
August” și „Republica". 
Pe dreapta, drumul e 
străjuit de noile blocuri, 
în stînga — parcul și 
stadionul 23 August. Co
tim pe o străduță latera
lă...

Mîna arhitectului des
crie un cerc larg, în care 
„încap“ peste 600 ha., a- 
dică terenul cuprins în- 

’ tre bd. Muncii,’ Sos. Mi
hai Bravu, bd. Ion Sulea 
și inelul 3 (de margine) 
al Capitalei: Aici vor fi 
construite noile aparta
mente. ’Privim în 'jur': în 
afara' blocurilor noi și 
caselor " de pe lîngă bd. 
Muncii — cîmp și urme
le fostelor cărămidării. 
Pe hărțile arhitecților a- 
rată-îrtsă' cu totul altfel..: 

întregul 'cartier vă fi 
grupat'în jurul 'unui cen
tru social cùltùral ce vă 
fi ridicat la marginea 
unui parc de peste 60 
hectare. Parcul va avea 
și el o salbă de lacuri a- 
menajate în actualele că
rămidării.

Vor fi create străzi și 
bulevarde moderne de-a 
lungul cărora vor. fi ri
dicate blocuri cu 9, 15-18 
etaje. . . .

3.000 APARTAMENTE 
ÎN CONSTRUCȚIE

Din viitorul cartier sînt 
în construcție aproape 
3000 apartamente, a că
ror dare în folosință este

Drumul Murgului, un 
bloc mare, curbat, cu 280 8 
apartamente, . la capătul 8 
str. Colectorului etc. In- -8 
tre blocuri va fi spațiu 8 
verde bogat plantat, păr- < 
culețe pentru copii. «
Pe șantierul Balta Albă- ( 

centru se vor construi 14 ! 
blocuri cu 1834 aparta- j 
mente. Patru, cu 11 eta- ! 
je pe bd. Muncii, 3 pe o ; 
nouă alee, unul spre an- jj- 
samblul 
blocuri cu 9 etaje pe lin
gă str. Caporal Ruică și 
șos. Cățelu. Tot 
mai fi construită 
lă nouă cu 24 
clasă.

Groapa I.O.R., 
te 7 ha. se va transforma § 
într-un parc. încălzirea « 
întregului complex se va 
face prin termoficare.

In aceste zile construe- 8 
torii de la Baltă Albă j 
dau zor cu lucrările, de- 
oarece timpul nu este 
prea friguros. ;;

* «
Pe cîmpul de la Bal- ß 

ta Albă a început cons- 
trucția unuia din ma- tl 
rile cartiere ale Capi- 8 
talei. La ridicarea lui vor 8 
fi folosite metode si pro- ■ “ 
cedee moderne de con- 
strucție. Blocurile vor fi1 
amplasate în mijlocul ;; 
unor vaste spații verzi. 
Frumusețea arhitectoni- ii 
că a marelui ansamblu, 8 
aleile, bulevardele, lacu- 
rile, luminile fluorescen- 
te și multe alte detalii 
din geografia viitorului,

............................... 8 
8.

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări 
a Forțelor Armate ale U. R. S. S

Cu prilejul celei de-a 44-a ani
versări a Armatei și Flotei Mari
time Militare Sovietice, ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne, 
general de armată Leontin Sălăjan, 
a trimis ministrului Apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Rodion Mali
novski, o telegramă de felicitare.

Militarii Armatei Populare Romî
ne — se spune în telegramă — a-

cordă o înaltă prețuire frăției de 
arme romîno-sovietice cimentate în 
■lupta comună împotriva fascismu
lui și se bucură că ea este astăzi 
mai trainică și mai puternică decît 
orieînd. Ei sînt mîndri că, împreu
nă cu ârmata sovietică și cu ar
matele celorlalte state socialiste 
prietene, apără integritatea și secu
ritatea marelui lagăr socialist și 
cauza păcii în lume.

Rezoluția C.C. al P.C. din 
la Congresul al XXII-lea

schițate abia pe planșe, 
Șantierul Balta Albă est. Se toarnă temeliile unuia vor cere încă multe zile 

din noile blocuri. muncă creatoare din . 8
va include o parte din Parie<t proiectanților. 8 
terenul cuprins între A- 
leea I.O.R., noul bulevard 
ce va fi creat prin spa
tele străzii Murgului, 
str. Colectorului și por
țiunea din bd. Muncii 
aflată în dreptul stadio
nului 23 August. .

Cinci blocuri cu 9 eta-

prevăzută pentru acest 
an. La multe din blocuri 
se sapă fundațiile, se 
toarnă betoanele pentru 
temelii. Șantierul s-a îm
părțit în două : — Balta 
Albă est.și centru.

Constructorii de la est 
au.de ridicat un complex 
format din 14 blocuri,
majoritatea cu 9 etaje. El je se vor construi pe str.

I N FORMA T I I
după-amiază, ambasadorul

India, Mohan Prakash
® Joi 

Republicii 
Mathur, a avut ia sediul ambasadei 
o întîlnire cu reprezentanți ai presei 
centrale ■și corespondenți străini acre- îectiviști din" raioanele Săveni șF Bo- 
ditați la București,. întâlnirea s-a; des- toșani, care întreprind o-excursie la 
fășurat într-o atmosferă cordială. '

• Joi à părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Varșovia, o delegație a 
Uniunii Tineretului Muncitor care va 
participa la lucrările celui de-al Il-leă 
Congres al Uniunii Tineretului să
tesc din R.P, Polonă, ce va avea loc 
la Varșovia între 24 și 26 februarie.

Delegația este condusă de tov. Re
mus Bucșa, membru al C.C. al U.T.M.,

---------—O®<>

prim-secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Cluj.

® Ieri după-amiază a plecat din Bo
toșani un tren special cu 500 de co-

Bucureștl șl pe Valea Prahovei. Ei vor 
vizita noile construcții ale Capitalei, 
Muzeul Peleș de la Sinaia și Muzeul 
Doftana.

• Trustul de panificație Ploiești a 
organizat o școală de maiștri pentru 
pregătirea cadrelor necesare unități
lor de panificație din regiune. Școala 
va avea o durată de 3 ani.

(Agerpres)

Experiența de pînă acum - 
bază pentru noi realizări

(Urmare din pag. I-a) ve valoroase. De altfel a devenit o 
tradiție în uzina noastră — și la 
acest lucru veghează în permanen
tă comitetul de partid și Comitetul

asemenea, tehnologia pe grupuri de 
piese va adînci specializarea atelie- . 
relor în execuția anumitor piese sindicatului — ca orice propunere 
sau operații, contribuind la îmbună- făcută din partea muncitorilor sau 
tățirea calității produselor și, mai tehnicienilor, avînd o valoare mai 
ales, la sporirea productivității 
muncii.

Noi socotim însă că planul de mă
suri întocmit mai poate fi comple
tat în continuare, cu noi . pro
puneri 
tehnicieni "în cadrul '.consfătuiri
lor de-producție. ’Nu uităm’nicîoda- 
'tă? că ' în decursul - îndeplinirii ' pla
nului, desfășurării întrecerii socia
liste, se descoperă mereu noi re? 
zerve interne, se nasc noi inițiati-

mare sau mai mică, să fie studiată 
cu grijă și atenție și valorificată cît 
mai bine. Acest lucru stimulează ini
țiativa muncitorilor și tehnicienilor, 

• îi atrage și mai mult la rezolvarea 
făcute - de muncîtQrb și problemelor producției.

. Rezultatele obținute în acest an 
'. confirmă încă dată hotărîrea în- 

. tregului nostru colectiv de a- dez- 
: volta realizările dobîndite 
acum, de a-și îndeplini în 
exemplar toate angajamentele 
le-a luat.

pînă 
mod 

ce și

DUMINICĂ PE STADIONUL I.T.B.

Knteresant program rugbistic
Ultima etapă a competiției rug- 

bistice dotată cu „Cupa 6 Martie" 
va avea loc duminică pe stadionul 
I.T.B. (șos. Olteniței), cînd sînt pro
gramate partidele decisive. Astfel, 
pentru cîștigarea trofeului se vor 
întilni formațiile Steaua și Metalul 

'■chipe pare în meciurile anteri-

oare din 
pregătire
Steaua—Metalul începe la ora 10,30. 
Iată și celelalte partide : ora 9 Fla
căra Roșie—I.T.B. ; ora 12 Progre
sul—Grivița Roșie ; ora 13,30 Știința 
P etroș eni—Dinamo.

acest sezon au arătat o 
corespunzătoare. Meciul

ÎN C î T E V A R î N D U R I
în runda a 16-a a ,turneului interzo- „Cupei cupelor” la fotbal. Returul a- 

nal de șah de là Stockholm. Korcinoi cestei întâlniri va avea loc la Flo- 
1-a învins în.35 .de mutări pe Bilèk, renta.
Bolbocan a cîștigat la.Aaron și Gligo- *
rici la Cuellar; Liderul clasamentului,
Fischer, a jucat cu negrele împotriva - -
tînărului maestru sovietic Stein. într-o mele patru zile 
variantă a gambitului damei, Sțein 
și-a creat un ușor avantaj pozițional 
dar n-a reușit să-l concretizeze, ast
fel că la mutarea 26-a a acceptat pro
punerea de remiză făcută' de Fischer. 
Tot la egalitate s-au încheiat parti
dele : Petrosian—Bisguier, Olafsson— 
Poman, German—Schweber și Filip— 
Po-rtisch. restul partidelor s-au între
rupt. în clasament, pe primul loc se 
află Fischer cu 12V2 puncte, urmat 
de Uhlmann — 10 puncte și o parti
dă întreruptă, Petrosian și Filip — 10 
puncte. Pînă la sfîrșitul turneului au 
mai rămas de disputat 7 runde.

+
Echipa cehoslovacă Dinamo Zilina a 

învins cu 3—2 (2-t0) cunoscuta forma
ție italiană Fiorentina, într-un meci 
contînd pentru sferturile de finală ale

■L După disputarea probelor din pri- 
" ! ale campionatelor 

mondiale de schi (probe nordice). în 
clasamentul pe țări conduce U.R.S.S. 
cu 51 puncte, urmată de Norvegia — 
44 puncte, Finlanda — 22 puncte. Sue
dia — 18 puncte, R.D. Germană și R.P. 
Polonă — cîte 5 puncte. U.R.S.S. și 
Norvegia au cucerit cîte 2 medalii de 
aur, iar Suedia și Finlanda cîte una.

★
Meciul retur pentru sferturile de fi

nală ale „Cupei campionilor europeni” 
la fotbal, disputat la Madrid între e- 
chipele Real Madrid și Juventus To
rino, s-a soldat cu scorul de 1—0 în 
favoarea fotbaliștilor italieni. A mar
cat ,Sivori în minutul 38. Cum .prima 
întîlnire a fost cîștigată tot cu 1—0 de 
Real Madrid, la 28 februarie se va dis
puta la Paris un meci de baraj pentru 
desemnarea semlfinalistel.

... Arhitectul își conti-. 
nuă firul gîndului. Spu
ne :

— Acest nou oraș al... 
Bucureștiului va fi 
înălțimea Capitalei 
cialiste a patriei. .

la 
so-

VASILE TINCU

Conferința de presă de Ia 
ambasada R.D, G I

Joi a avut loc la ambasada R. D. 
Germane din București o conferin
ță de presă.

Ambasadorul Wilhelm Bick a vor
bit despre însemnătatea și rolul 
tîrgului de la Leipzig în dezvolta
rea colaborării comerciale între ță
rile lumii, despre organizarea și des
pre participanții la acest tîrg. La 
conferința de presă a participat, de 
asemenea, Kurt Enkelmann, ad
junct al ministrului Comerțului Ex
terior și Intergerman al R.D.G., aflat 
în vizită la București, care a răs
puns la unele întrebări puse de zia
riști. (Agerpres)

ermane

Întîlnîrî ale scriitorilor 
cu cititorii

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — In 
cadrul consfătuirilor organizate de Uniu
nea Scriitorilor, un grup de scriitori s-a 
înfilnit ieri cu tineri muncitori din ora
șul Suceava. Scriitorul Alecu Ivan Ghilia 
a povestit impresii de călătorie din 
Cuba. Mihai Stoian, Drago? Vicol și Ser
giu Fărcășan au citit din lucrările lor.

Ședința festivă
MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, la 22 
februarie a avut loc, la Teatrul Ar
matei Sovietice, ședința festivă con
sacrată celei de-a 44-a aniversări a 
Forțelor Armate ale U.R.S.S. Au 
participat comandanți militari so
vietici, generalț amirali și ofițeri, 
reprezentanți ai opiniei publice din 
capitala sovietică.

Ședința a fost deschisă de ma- 
r'eșalul R. I. Malînovskî, ministrul 
Apărării al U.R.S.S.

în cuvîntarea pe care a rostit-o 
cu acest prilej, ministrul Apărării 
al Uniunii Sovietice a arătat că 
victoriile repurtate de Armata So
vietică în războiul civil și în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei sînt 
un rezultat firesc al marii superio
rități a noii orînduiri socialiste față 
de lumea tot mai învechită a capi
talismului.

Armata și Flota Maritimă Mili
tară Sovietică și-au acoperit stin
dardul de o glorie nepieritoare, a 
spus R. I. Malinovski. Ele au dobîn- 
dit recunoștința fierbinte și since
ră nu numai a poporului sovietic, 
ci și a întregii omeniri progresiste.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. a 
declarat că Forțele Armate sovietice 
vor sta totdeauna de strajă cuceri
rilor poporului sovietic — eroicul 
constructor al comunismului.

Subliniind că prin declamațiile

de la Moscova
războinice ale generalilor N.A.T.O. 
șe urmărește împingerea popoarelor 
în viitoarea unui război racheto-nu- 
clear, vorbitorul a arătat că dato
ria sfîntă a poporului sovietic este 
de a opri mîna ațîțătorilor la război 
care' amenință pacea, de a urmări 
cu vigilență uneltirile ațîțătorilor la 
război, de a întări capacitatea de 
apărare a țării și de a perfecționa 
forțele armate pentru ca nici un fel 
de eventualități să nu-1 surprindă 
nepregătit.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. a 
subliniat că- dragostea de pace a 
Țării Sovietice se explică nu prin 
slăbiciune. „La forță vom răspunde 
cu o forță și mai impresionantă“ 
— a declarat el.

Mareșalul R. I. Malinovski a re
afirmat că forțele armate sovietice 
dispun în prezent de tot ce este ne
cesar pentru a nimici orice agresor.

Deși forțele armate ale U.R.S.S. 
au fost reduse numeric, a decla
rat el, puterea lor de foc și forța 
lor au crescut de mai multe ori.

Participanții la ședință au fost 
salutați de reprezentanți ai locuito
rilor Moscovei, muncitorilor din 
construcții, U.T.C.L., colhoznicilor 
din regiunea Moscova.

Participanții la ședința festivă au 
trimis o telegramă de salut Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

O® o--- -----

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Maroc a adoptat o re
zoluție despre Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S., în care se spune printre 
altele :

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Maroc consideră Con
gresul al XXII-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice drept un 
eveniment de importanță istorico- 
mondială.

Congresul al XXII-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice a 
subliniat că înfăptuirea grandiosu
lui său plan de construire a comu
nismului depinde de pacea în lu
mea întreagă, care este năzuința 
cea mai scumpă a tuturor popoare
lor și care, în prezent, poate fi men
ținută și consolidată. Marocanii 
sînt interesați în cel mai înalt grad 
în soluționarea acestei probleme — 
cea mai importantă și cea mai în
grijorătoare problemă a vremurilor 
noastre.

Congresul, al XXII-lea, care a con
stituit o demonstrație impunătoare 
și emoționantă a internaționalismu
lui proletar, a confirmat în numele 
popoarelor sovietice solidaritatea 
deplină și necondiționată a Uniunii 
Sovietice cu toate mișcările revolu
ționare de eliberare națională.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Maroc își exprimă 
admirația față de fermitatea și cu-

rajul cu care Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice urmărește respec
tarea principiilor marxist-leniniste și 
lichidarea devierilor dogmatice și 
revizioniste.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Maroc constată că 
conducătorii Partidului Muncii din 
Albania, deși au aprobat tezele 
Congresului al XX-lea, au luat par-;

. te la lucrările Consfătuirilor repre
zentanților partidelor comuniste și 1 
muncitorești din anii 1957 și 1960 și - 
au semnat Declarațiile, s-au abătut 
apoi de la linia generală a mișcării ' 
comuniste internaționale, au trădat 
solidaritatea lagărului socialist, s-au 
situat pe o poziție sectăristă și a- 
venturistă și continuă cu îndîrjire să 
recurgă la metode caracteristice pe
rioadei cultului personalității.

Prin aceasta, ei aduc prejudicii • 
nu numai propriei lor 'țări, ci și miș- 

. cării comuniste internaționale, a că
rei unitate o subminează.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Maroc consideră că 
lucrările Congresului al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice reprezintă o contribuție pre- ■ 
țioasă la teoria marxist-leninistă și- 
au contribuit într-o măsură conside-' LI 
rabilă la întărirea sistemului socia-’ ; s 
list, la creșterea înrîuririi mișcării 
comuniste internaționale și dezvol
tarea organizării acesteia.

Cresc rîndmîe Partidului Comunist Francez

La_ Bratislava Inaugurarea primului sector 
al „conductei prieteniei“

PRAGA 22 corespondentul Ager
pres transmite : La 22 februarie 
A. Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a inaugurat la 
Bratislava primul sector al „conduc
tei prieteniei" care va transporta 
petrol din U.R.S.S. în patru țări so
cialiste : R, S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Un
gară.

erată dării în exploatare a conduc
tei de petrol „Prietenia“.

La adunarea festivă au luat 
cuvîntul Antonin Novotny, A. K. 
Kortunov, conducătorul delegației 
sovietice, și K. Bacilek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Slovacia. Vor
bitorii au subliniat în cuvîntările 
lor că construirea conductei magis
trale de 

La festivitate au participat repfè- strînsei
petrol este un exemplu al 
colaborări frățești a po-, * »uuroci vuiauoran irațeșt

zentanți ai tarilor pnn care trece poarelor țărilor socialiste.

în organizațiile locale ale Parti
dului Comunist Francez se desfă
șoară preschimbarea documentelor 
de partid ; odată cu aceasta are loc 
creșterea continuă a rîndurilor sale. 
Pînă la 1 februarie a.c. în rîndurile 
partidului au intrat încă 15.000 de 
membri, creîndu-se 629 de noi or
ganizații locale de partid din care 
433 în întreprinderi industriale.

„Aceste prime rezultate, scria re
cent în ziarul „L’Humanité“ Geor-

Marchais, membru în Bl- 
Politic și secretar al C.C. al

Francez, demonstrează în.-

ges 
roul 
P. C.
mod edificator încrederea sporită 
care este acordată partidului co- - 
munist de către oamenii muncii și 
democrați, datorită politicii sale ■ 
juste și eforturilor neprecupețite 
îndreptate spre unitatea de acțiune- 
a clasei muncitoare și a forțelor ■ 
democratice, în lupta împotriva 
pericolului fascist, pentru pace și 
democrație“.

Răspîndîrea ziarului „Akahata“
Congresul al VlII-lea al Partidu

lui Comunist din Japonia, care a 
avut loc în iulie- 1961, a cerut or
ganizațiilor de partid să alcătuias
că un plan de doi ani prevăzînd, 
între altele, creșterea considera
bilă a tirajului ziarului „Akahata”. 
Această hotărîre a avut un larg ecou 
în rîndul comuniștilor japonezi. Ca 
urmare a traducerii ei, în viață, ti
rajul organului central' al partidului 
a crescut_ într-un ritm rapid. Dacă 
in aprilie 1961 tirajul zilnic

ziarului „Akahata“ era de 80.000 e- 
xemplare, iar cel al ediției de du
minică de 150.000 exemplare, în no
iembrie același an, cifrele au fost 
de 136.000 și respectiv 314.000 exem
plare. Lupta pentru răspîndirea tot 
mai largă a ziarului continuă.
------ ------------------

■fi
Ruinl / fumegînde la George

town, capitala Guyanei Britanice, 
în urma tulburărilor provocate 
de bandele huliganice în slujba 
colonialiștilor cu scopul de a
împiedica obținerea indepen
denței.

conducta. A fost de față de aseme
nea, o delegație a R. P. Romîne con
dusă de Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului

După cum se știe, 
ductei-magistrale de 
tată și construită cu 
este de aproximativ 
leagă zăcămintele de 
giunea Volgăi cu țările 
mai sus. Constructorii cehoslovaci 
au montat pe teritoriul lor o por
țiune de 400 km. în 1965 prin a- 
ceastă conductă vor sosi în Ceho
slovacia aproximativ 6 milioane tone 
de petrol.

Studenții brazilieni 
aprobă exnroprierea unei 

companii americane

și Chimiei, 
lungimea con- 
petrol proiec- 
ajutor sovietic
4.500 km. Ea 
petrol din re

amintite

La 22 februarie la Bratislava a 
avut loc o adunare festivă consa-

Tilcul unei hărți 
dintr-o cazarmă vest -germană

într-un articol publicat în revista totdeauna ? Nu 1 Niciodată 1 Në vom 
uni din nou 1“

„...Harta — comentează Alsop — 
sugerează riscurile pe care și le iau 
celelalte puteri europene < ’ 
cînd permit Germaniei occidentale 
să devină puterea militară domi
nantă în Europa occidentală. Pînă Polul Nord de Polul Sud“. Remarca 
la sfîrșitul acestui an, Germania 
(occidentală —. n.r.) va avea în 
N.A.T.O. 12 divizii complete, față de 
trei divizii britanice cu efective in-

„Time and Tide", în care pledează 
de fapt pentru intensificarea în ță
rile N.A.T.O. din Europa occidentală 
a înarmărilor convenționale, comen
tatorul american Stewart Alsop în
registrează temerile pe care le stîr- 
nește în aceste țări înarmarea R. F. 
Germane și îndeosebi perspectiva 
ca arma atomică să fie încredințată 
militariștilor vest-germani.

„Puterile. N.A.T.O. — scrie Alsop
— sînt cu totul dependente de arma complete și două divizii franceze în 
nucleară,. ceea ce înseamnă că ele “ ~
pot acționa numai ducînd un război 
care ar distrug.e Europa. în felul 
acesta, Europa apuseană se asea
mănă cu Samson, după ce Dalila 
f-a tăiat părul, cînd și-a putut fo
losi puterea numai pentru a dărîma 
templul peste el ; deoarece contri
buțiile franceză 
N.A.T.O. au fost atît de slabe, Ger
mania occidentală e deja puterea 
militară do-minantă în Europa occi
dentală ; între S.U.A. și aliații lor 
europeni începe să se ivească o 
divergență periculoasă în privința 
doctrinei militare“.

Stewart Alsop subliniază, plin de 
îngrijorare, că „această adîngă di
vergență în privința cerințelor esen^ 
țiale ale strategiei este deja peri
culoasă pentru alianța occidentală 
și va deveni probabil și 
culoasă“.

Autorul declară că-șl 
aceste concluzii ale sale 
pe convorbiri cu conducători euro
peni și americani, dar și pe vizite 
făcute principalelor armate ale 
N.A.T.O. — cea vest-germană, cea 
britanică și cea americană. Refe- 
rlndu-se la vizita făcută unui regi
ment blindat vest-german de lîngă 
Bielefeld, Alsop scrie că în cazar
mă, „la un afișier se afla o hartă 
mare. Ea înfățișa Germania împăr
țită în trei părți — Germania occi- 
dentclă, Germania răsăriteană și 
„teritoriile pierdute’ de dincolo de 
linia Oder-Neisse. Cu litere mari, 
erau scrise următoarele cuvinte : 
T $e .iui® car® Hă rămînă .așa pentru

și britanică la

mai peri

bazează 
nu numai

r/v•Mnjtinjt. u&iiiif’"W-”-iirmwlpBiSii

atitudinea șl discuția s-a înfierbîn- 
tat. Oficialitatea britanică a încer
cat să adopte o tactică de potolire. 
„Știți, de fapt, nu sîntem foarte de- 

atunci parte unii de alții“ — a spus aceas
tă oficialitate. „Nu — a răspuns 
Norstad — nu mai departe decît

lui Norstad sugerează cît de peri
culoasă este divergența în materie 
de doctrină militară dintre S.U.A. și 
Marea Britanie“.

„Dar acesta — scrie Alsop nu 
e singurul preț pe care britanicii 
ar putea fi nevoiți să-l plătească 
pentru „luxul“ de a fi singura mare 
putere din N.A.T.O., fără serviciu 
militar obligatoriu. Germania occi
dentală, care are forțe terestre de 
patru ori mai mari decît cele bri
tanice, ar putea foarte bine să de
vină principalul aliat american, în 
timp ce armata germană domină 

apuseană a continentului 
din punct de vedere militar. Și pre
țul maxim ar putea fi distrugerea 
nucleară a Marii Britanii. Căci po
litica prevăzută de Cartea Albă asi
gură că orice război mai mare de
cît o încăierare locală, în care se 
angajează armata britanică, se va 
încheia fie prin înfrîngere, fie prin 
război nuclear“.

Referi'ndu-se la cîteva păreri ale 
„strategilor“ occidentali, S. Alsop se 
oprește în mod special la cea a 
generalului francez Gallois, care 
constă în „a furniza fiecărei mari 
puteri din N.A.T.O. — inclusiv Ger
mania — un mijloc 
nai“.

„Pericolele acestei 
dite —./ scrie, Alsop. 
de pildă, acea hartă de la afișierul 
cazărmilor vest-germane". în conti
nuare, Alsop scrie că perspectiva ca 
armele atomice să încapă pe mîna 
revanșarzilor germani „dă azi naș
tere în Europa occidentală unei ne

incomplete, era de liniști ascunse, unui sentiment hăr- 
țuitor de insecuritate. Această neli
niște se poate constata în special 
în Marea Britanie, ținînd seama de

N.A.T.O. Ecuația vorbește de la 
eine.

în seara aceea am avut o con
vorbire cu colonelul în localul po-

Răsfoind presa străină

potei ofițerilor, care era împodobit 
numai cu fotografiile lui Guderian, ‘ partea 
Rommel și von Manstein. L-am în
trebat pe colonel ce părere are 
despre armata americană.

„Am văzut unul din regimentele
dv. blindate — a spus 
Foarte bun. Ca unul din regimen
tele noastre prusace dinainte de 
război“. Acesta era pentru el cel 
mai mare compliment“.

Relatînd o vizită a sa la o uni
tate britanică de pe Rhin, S. Alsop 
se referă la criticile Washingtonului 
și Bonnului aduse Angliei, pe motiv . 
că aceasta are efective „prea mici 
în R.F.G.“. în legătură cu aceasta, 
Alsop semnalează următoarele :

„Nu cu multă vreme în urmă, ge
neralul Norstad, comandantul ame
rican la N.A.T.O., s-a întîlnit cu un 
grup de înalte oficialități militare 
britanice. în timp ce armata ame
ricană din Europa era întărită 
pentru „oriza Berlinului“ cu aproxi
mativ 40.000 oameni, a subliniat el, 
armata britanică din Europa, avînd 
deja efective 
fapt redusă cu mai 
oameni. Ca urmare, întreaga linie 
a N.A.T.O. a fost
Britanicii au refuzat să-și schimb*, situația ei groaznic de vulnerabilă9.-

el. Bun.

multe mii de

dezechilibrată.

nuclear najio-

rețete sînt vă- 
Reamintiți-vă,

RIO DE JANEIRO. Uniunea națio
nală a studenților din Brazilia a dat 
publicității o declarație în care își ex
primă deplina aprobare 
centa măsură luată de 
statului Rio Grande Do 
Brizolla, de a expropria

„International

fată de re- 
guver na torul 
Sul, Leonel 

compania a- 
mericană „International Telephone,, 
and Telegraph Corporation”. Declara
ția demască încercările ambasadoru
lui S.U.A. în Brazilia. Lincoln Gor
don, de a împiedica exproprierea com
paniei americane și o consideră ca o 
încercare de imixtiune în treburile in
terne ale tării.

potrivit știrilor sosite din 
guvernul portughez a 0- 
arestări în rîndurile ad- 
lui Salazar. Ziarul presu- 

constituie 
represiuni 
împotriva

Noi arestări in Portugalia
Ziarul „New York Times” infor

mează că 
Lisabona, 
perat noi 
versarilor
pune că aceste arestări 
doar o parte din noile 
polițienești îndreptate 
participanților la acțiunile antigu
vernamentale.

o® o

Eșecuri în sistemul „Polaris
Sub titlul de mai sus, 

„Krasnaia Zvezda", publică 
ticol în care se spune între

Imperialiștii americani nu 
pețesc fondurile pentru crearea și 
acumularea celor mai noi tipuri de 
arme de exterminare în masă. Se 
acordă o atenție deosebită armei 
rachetă strategică, printre altele, 
punerii la punct a rachetei balistice 
„Polaris“ și construirii submarinelor 
atomice — purtătorii acestei rache
te. La Pentagon se consideră că 
acest sistem, datorită mobilității și 
caracterului său ascuns, va putea 
compensa într-o anumită 
rămînerea în urmă a S.U.A. față de 
Uniunea Sovietică în ceea 
vește tehnica rachetelor.

în presa americană — scrie ziarul 
— nu se face un secret din faptul că 
rachetele „Polaris“ sînt îndreptate 
în primul rînd asupra orașelor so
vietice populate de oameni sovietici 
pașnici.

Dar, „asasinii“ cărora propaganda 
burgheză le face o reclamă largă, 
au, ca și orice delicvent, dificultă
țile lor.

în primul rînd este vorba de in
suficienta siguranță a rachetelor 
„Polaris“ cu care sînt înzestrate 
submarinele atomice de tip „George 
Washington“. Potrivit datelor re
vistei „Misils and rokets“, chiar în 
cazul tirului de la rampe fixe de pe 
țărm, circa 30 la sută din totalul 
lansărilor de rachete „Polaris“ n-au 
fost încununate de succes...

La 23 ianuarie nu și-a atins ținta 
o rachetă „Polaris“ la bordul căreia 
se aflau componentele noului ei „tip 
perfecționat".

Lucrurile nu stau nici pe departe 
bine nici în ce privește cea mai mo
dernă modificare a rachetei „Por 
laris” h-, „A 2”, pu par® .trebuia iȚ

ziarul 
un ar- 
altele : 
precu-

măsură

ce pri

fie înzestrate submarinele în acest 
an. Presa americană arată Că la ex
perimentările acestui tip una din 
patru lansări se termină prin avarii.

Care este însă siguranța submari
nelor atomice purtătoare de rache
te, cărora propaganda oficială occi
dentală le face o reclamă atît de 
largă ? Numai la primele 6 subma
rine americane cu motoare nucleare, 
în ultimii ani s-au petrecut mai bine 
de 20 de avarii. Cinci dintre aces
tea, potrivit mărturiilor presei străi
ne, s-ar fi putut termina prin piei- 
rea submarinelor.

Dar nici aceasta nu este încă totul. 
Nu numai efectivul submarinelor, ci- 
și înșiși conducătorii forțelor mari- j 
time militare ale S.U.A. trebuie să - - 
țină seama tot mai mult de inevita
bilitatea unei răsplate drepte în caz 
de agresiune împotriva țărilor la
gărului socialist. De aceea, subma
rinele atomice americane care pa
trulează în apropierea granițelor 
U.R.S.S., încearcă pe toate căile să 
ascundă urmele deplasărilor lor pe
riculoase.

„în momentul în care vom lansa 
„Polaris”, vom pierde războiul...” a 
declarat un amiral american în re
vista „Look”.

Cuvintele lucide sînt juste chiar 
și atunci cînd ele sînt repetate de o 
asemenea revistă reacționară ca 
„Look“ — încheie ziarul.

Manevre maritime 
militare în Marea Egee
Potrivit știrilor sosite de la Is

tanbul, la 20 februarie au început 
în Marea Egee manevre maritim» 
militare la care participă nave tur
cești și vest-gșrmane sosite aci încă 
la 15 februarie.
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Libertate lui A. Gizenga!

£ €6Iiitervenția reprezentantului 
R. P. Romîne

In Comitetul nr. 4 al 0. N. Ü.
NEW YORK 22 (Agerpres). — In 

cadrul dezbaterilor, care au avut 
loc în Comitetul nr. 4 al O.N.U. cu 
privire la situația din Ruanda 
Urundi, a luat cuvîntul reprezen
tantul R. P. Romîne, Ion Moraru.

Delegația romînă — a spus vor
bitorul — subliniază aspectele po
zitive ale proiectului de rezoluție 
propus de 30 de delegații afro- 
asiatice, îndeosebi prevederea refe
ritoare la acordarea independen
ței acestui teritoriu, precum și une
le măsuri corespunzătoare acestui 
scop. în același timp însă, delega
ția noastră își exprimă și unele re
zerve privind condițiile și împre
jurările în care, potrivit proiectului 
în discuție, teritoriul Ruanda Urun
di urmează să-și dobîndească inde
pendența. Or, în cursul acestor 
dezbateri au ieșit în mod clar la 
iveală intențiile puterii adminis
trante de a pregăti acordarea inde
pendenței după formula modernă 
neocolonialistă a „independenței 
asistate“. Iată de ce — a subliniat 
reprezentantul R. P. Romîne — tea
ma exprimată de Adunarea legisla
tivă din Urundi în petiția sa, ca 
O.N.U. să nu servească instaurării 
neocolonialismului pe teritoriul a- 
cestei țări, ne pare destul de simp
tomatică. In consecință — a spus 
I. Moraru — considerăm că spriji
nul pe care O.N.U. îl va acorda a- 
cestei populații trebuie să aibă ca 
scop lichidarea oricărui aspect 
lonial, vechi sau nou.

Delegația romînă consideră
asemenea necesar ca problema eva
cuării trupelor belgiene din Ruan
da Urundi, înaintea acordării inde
pendenței, să fie menționată în mod 
expres.

co
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Adunării Generale a 0. N. U
NEW YORK 22 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Prensa Latina, 
la 21 februarie la sediul O.N.U. a fost 
dată publicității nota adresată la 14 
februarie de reprezentantul permanent 
al Cubei la O.N.U., Mario Garcia 
Inchausfegui, președintelui Adunării 
generale, Mongi Slim, în legătură cu 
noile planuri de agresiune ale Statelor 
Unite împotriva Cubei.

în nolă se arată, printre altele, că 
guvernul Statelor Unite a intensificat 
propriile sale planuri de agresiune e-

instaurînd, în mod unilate-conomică
ral, un embargo iofal asupra comerțu
lui S.U.A. cu Cuba.

Referindu-se ia această acțiune a 
S.U.A. nota subliniază că guvernul Sta
telor Unite pregătește, de asemenea, o 
nouă agresiune armată împotriva Cubei.

„Poporul nostru — se spune în în
cheierea notei —a rezistat tuturor 
agresiunilor imperialiste nord-ameri- 
cane și va face față și acestei noi 
gresiuni economice“,

■O ©O------------
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O idee excelenta 
Presa occidentală 

adresată de N. S.

irt problema încetării experiențelor nucleare

Puterile occidentale nesocotesc 
propriile lor propuneri

GENEVA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum a devenit cunos
cut, la 22 februarie a avut loc a doua 
întilnire neoficială a reprezentanților 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei la tratativele 
în problema încetării experiențelor nu
cleare.

întîlnirile neoficiale au fost convo
cate după ce puterile occidentale, din 
inițiativa S.U.A., au torpilat conferința 
de la Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. Pen
tru a atenua impresia neplăcută pe care 
a făcut-o opiniei mondiale acest pas 
al puterilor occidentale, reprezentanții 
S.U.A. și Angliei au fost aceia care 
au propus ca tratativele să fie conti
nuate pe cale neoficială. Făcînd a- 
ceastă propunere, puterile occidentale 
nu și-au manifestat însă cîfuși de pu
țin dorința de a o pune în practică.

nu
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Patrioții angolezi controlează 
un teritoriu de 16.000 mile pătrate

Recunoașteri ale unor martori oculari americani 
care au vizitat Angola

. Doi „specialiști americani în pro
blemele africane“ au întreprins re
cent o călătorie prin regiunile eli
berate ale Angolei. La întoarcerea 
în S.U.A., ei au depus la instanțele 
oficiale din Washington o dare de 
seamă confidențială. Referindu-se 
la aceasta, ziarui CHICAGO SUN 
AND TIMES' scrie :

Afirmînd că răscoala din Ango
la a fost înăbușită, propaganda 
portugheză minte. Faptul că răs
coala din Angola continuă este tot 
atît de adevărat ca și faptul că în 
colonii se folosește munca forțată. 
Angolezii au eliberat de sub do
minația Portugaliei un teritoriu 
de circa 16.000 mile pătrate. 
Uniunea popoarelor din Angola 
se bucură de sprijinul deosebit 
al populației șl controlează în

întregime situația în regiunile 
eliberate. Ea a creat acolo o ad
ministrație civilă și militară, eli
berează pașapoarte, a înființat 
oficii vamale, a pus la punct le
găturile telefonice și 
și sprijină activitatea 
sătești, organizațiilor 
și de tineret.

Anunțînd că au 
bombe americane folosite de pSr- 
tughezi pentru bombardarea An- 
golei, autorii dării de seamă își 
exprimă părerea că războiului 
din Angola i s-ar putea pune re
pede capăt dacă puterile N.A.T.O. 
ar înceta să furnizeze portughe
zilor armament, iar portughezii 
ar recunoaște dreptul poporului 
angolez la autodeterminare.
...............

telegrafice 
consiliilor 
sindicale

fotografiat

Răspuns la întrebările 
cititorilor

Ziarele au anunțat 1er! că în insula Buka din Oceania au avut loa 
puternice ciocniri între populația băștinașă și poliția colonialistă 
australiană, înregistrîndu-se morți șl răniți de ambele părți.

Mai mulțl cititori, ne-au cerut amănunte în legătură cu situația din 
această îndepărtată regiune a globului.

Mai mult, din Geneva au plecat 
numai șefii delegațiilor S.U.A. și Marii 
Britanii, dar și locțiitorii lor.

Este cît se poate de limpede că pu
terile occidentale nu doresc ca pro
blema încetării experiențelor să fie 
luționată nici în ședințe oficiale, 
în cadrul întîlnirilor neoficiale.

Puterile occidentale propun ca 
ceasta problemă să fie transmisă
miletului celor 18 state pentru dezar
mare. Uniunea Sovietică, a declarat re
prezentantul U.R.S.S., este nevoită să 
țină seama de această poziție a puteri
lor occidentale. Dorind să se ajungă 
la un acord în problema încetării ex
periențelor nucleare, Uniunea Sovieti
că nu obiectează împotriva încercării 
de a se găsi soluționarea acestei pro
bleme în cadrul problemei dezarmă
rii generale și totale. O astfel de so
luționare, Uniunea Sovietică a propus-o 
și anterior. Dar, puterile occidentale au 
respins această propunere.

comentează telegrama 
Hrușciov lui J. Kennedy

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Presa occidentală dezbate pe larg 
propunerea lui N. S. Hrușciov cu
prinsă în telegrama de felicitare a- 
dresată președintelui Kennedy cu 
prilejul zborului orbital al lui Glenn, 
în care se arată că U.R.S.S. și S.U.A. 
ar putea să colaboreze în cercetarea 
spațiului cosmic.

Cele mai mari ziare americane, ca 
„New York Times” și „New York 
Herald Tribune” au consacrat me
sajului lui N. S. Hrușciov articole 
redacționale speciale. Toate ziarele 
subliniază acel pasaj în care N. S. 
Hrușciov vorbește despre însemnă
tatea pe care ar avea-o unirea efor
turilor Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite în cucerirea Cosmosului.

Cornelius Gallagher, membru
Comisiei pentru Afacerile Externe 
a Camerei Reprezentanților din 
partea partidului democrat, a decla
rat că propunerea lui N. S. Hruș
ciov, este „o idee excelentă și meri
tă să fie adoptată”.

într-o declarație în care îndeam
nă la colaborare între U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul cercetării spa
țiului cosmic, dată publicității de 
John Bernal, președintele Executiv

-------- o© o

Consiliului Mondial al

a]

al Prezidiului
Păcii se subliniază că „colaborarea 
rodnică și unirea eforturilor în a- 
cest domeniu ar contribui la slă
birea încordării internaționale și ar 
crea condiții propice pentru înfăp
tuirea dezarmării generale”.

Corespondentul de la Cap Cana
veral al agenției FRANCE PRESSE 
relatează că „mesajul Iui Nikita 
Hrușciov, care preconizează întă
rirea colaborării cu Statele Unite în 
domeniul spațiului cosmic, este pri
mit cu satisfacție”.

Salutînd propunerea lui N. S. 
Hrușciov, ziarul englez „GUAR
DIAN” scrie într-un editorial că „în 
prezent există posibilități reale ca 
această propunere să aducă roade. 
S.U.A. și Occidentul, trebuie să facă 
tot ce le stă în putință pentru ca 
această posibilitate să nu se piardă”.

Ziarele suedeze își exprimă de a- 
semenea satisfacția în legătură cu 
chemarea Uniunii Sovietice lansa
tă Statelor Unite în vederea colabo
rării în vederea cercetărilor cosmi
ce, considerînd că aceasta va fi în 
folosul tuturor. Această chemare 
este cu totul, lăudabilă, subliniază 
ziarul „SVENSKA DAGBLADET”.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
La 21 februarie, la o conferință 
presă, președintele Kennedy a adus 
mulțumiri tuturor șefilor de guver
ne care au trimis Statelor Unite fe
licitări cu prilejul zborului în jurul 
globului pămîntesc, efectuat cu suc
ces de cosmonautul american Glenn.

Unul dintre mesajele pe care le-am 
primit, a spus Kennedy, mi-a fost 
adresat de către N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de. Miniștri al 
U.R.S.S. In acest mesaj el arată că

o®o
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Aliații Statelor Unite din 
N.A.T.O., pe care S.U.A. i-au so
licitat să se alăture boicotului 
economic împotriva Cubei, au 
luat cunoștință fără entuziasm 
de această inițiativă și nu au 
dat nici un răspuns, subliniază 
ziarul „FRANCE SOIR“, comen- 
tînd ședința Consiliului N.A.T.O. . 
la Paris. Ziarul scrie că repre
zentantul guvernului S.U.A. „a 
cerut aliaților occidentali să în
ceteze comerțul cu Cuba". Re
prezentanții țărilor N.A.T.O. vor 
aduce la cunoștința guvernelor 
lor această cerere, subliniază 
„France Soir", însă delegații sta
telor care desfășoară un comerț

de

Știrile transmise în ultima vreme arată că viața lui Antoine Gi
zenga, reprezentant de seamă al mișcării de eliberare națională din 
Congo, se află într-o mare primejdie. Mutat pe o mică insulă din delta 
fluviului Congo, complet izolat de restul lumii, el poate fi ucis în 
orice moment. Unele agenții de presă au relatat că Gizenga ar fi su
pus unui proces de otrăvire lentă.

Acest complot monstruos urzit de colonialiști și de agenții lor cu 
scopul de a-l extermina a trezit un puternic val de proteste în în
treaga lume. Pe adresa redacției continuă să sosească un mare număr' 
de scrisori prin care oamenii muncii din țara noastră își exprimă . 
îngrijorarea și cer ca Gizenga să fie pus fără întîrziere 
Reproducem mai jos cîteva extrase din aceste scrisori.

Tovarășul Mănișor luliu, inginer la
Direcția 
scrie :

„Am 
mejdia 
toine Gizenga, curajos urmaș al lui 
Patrice Lumumba.

Afirmațiile unor oameni ai colo
nialiștilor, cum că Gizenga ar avea 
securitatea „asigurată 
cît vorbe goale 
opinia publică. O 
te ar putea să 
aducă surprize 
tragice. Ne a- 
mintim prea bine 
că și Kasavubu 
declara în 1961 
că „Lumumba 
se află în sigu
ranță“. Valabilitatea cuvintelor lui 
am văzut-o însă cu toții. Am văzut 
că în ciuda „securității asigurate“, 
Lumumba a fost ucis în mod 
bestial, pentru singurul motiv că 
era un luptător hotărî) pentru uni
tatea și independența țării sale.

Acum, pentru aceleași motive, se 
pune la cale _o fărădelege asemă
nătoare împotriva lui Antoine Gi
zenga. Uneltirea este cu atît mai 
revoltătoare cu cît are loc sub ochii 
și cu complicitatea unor organe ale 
O.N.U.

Protestez cu hotărîre împotriva 
măsurilor arbitrare, 
supus A. Gizenga, 
triva tratamentului 
aplică. Îmi alătur glasul la glasul 
milioanelor de oameni care cer eli
berarea lui A. Gizenga, pentru ca 
el să poată participa la viața poli
tică a Congoului.

Să se preînfîmpine crima acum, 
pînă nu este prea tîrziu. Antoine 
Gizenga trebuie să trăiască“.

„Dușmanii independenței Con
goului — ne scrie tovarășul Barbu 
C„ topifor oțelar din Reșița — vor 
să-și mențină stăpînirea asupra a- 
cestei țări nimicind pe fruntașii miș
cării de eliberare națională. Așa 
cum l-au ucis mișelește anul trecut

Regională C.F.R.-Brașov, ne

aflat din ziare despre pri
ce amenință viața lui An

“, nu sînt de- 
menite să înșele 
astfel de securifa-

in libertate.

Patrice 
și acum

pe eroul poporului, 
mumba, la fel caută 
extermine pe Antoine Gizenga. Dar 
să nu creadă imperialiștii și ban
dele lor plătite că vor putea 
infringe voința poporului prin asa
sinarea celor mai buni fi< ai săi. 
Lupta congolezilor nu poafe fi 
înfrînfă. De partea lor sînt toate ță
rile socialiste, 
lumii.

Libertatea unui

toate popoarele

Din scrisorile sosite 
la redacție

popor nu poate fi 
ținută sub o- 
broc. Lupta po
poarelor va des
chide porțile 
temnițelor, pa
triotul Antoine 
Gizenga trebuie 
să fie liber“.

„Toți muncitorii din secția noastră,., 
în număr de 250 — încheie tovară
șul Barbu C. — ne solidarizăm cu 
lupta dreaptă a poporului congolez 
și cerem să înceteze uneltirile colo
nialiștilor, să fie pus în libertate 
patriotul Antoine Gizenga“.

Tovarășul Fătu Nicolae, asistent 
universitar din Galați, ne scrie : 
„Știrile venite din Congo, confirmă 
că Gizenga, çare a fost dat pe mîna 
adversarilor săi, cu concursul larg al . 
unor reprezen’inți ai comandamen
tului trupelor O.N.U., este amenin
țat de grave primejdii. Consider că 
este de netolerat faptul că în timp 
ce Gizenga este închis și persecu
tat, Chombe „colaborează" cu for
țele O.N.U. în Congo. Această ma
rionetă a colonialiștilor a încălcat 
în permanență hofărîrile Consiliului 
de Securitate care cereau evacuarea 
mercenarilor din Katanga și asigu
rarea integrității teritoriale a Repu
blicii Congo.

Țin ^să-mi exprim indignarea față 
de persecutarea lui Gizenga, fiu 
credincios al poporului congolez. 
El trebuie să fie eliberat din insula 
de unde e păzit de temnicerii lui 
Mobutu.

Gizenga să fie redat poporului 
său I“

la care este 
protestez împo- 
inuman ce i se

colaborarea dintre țările noastre în 
domeniul explorării Cosmosului ar 
fi utilă pentru dezvoltarea științei.

Consider, a spus Kennedy, această 
propunere cu privire la colaborarea 
internațională în domeniul exploră
rii Cosmosului, inclusiv colaborarea 
sovieto-americană, ca fiind foarte 
încurajatoare.

J. Kennedy a declarat că în răs
punsul adresat lui N. S. Hrușciov 
el își exprimă dorința ca explorarea 
Cosmosului să se facă în scopuri 
pașnice, precum, și faptul că ar fi 
bucuros să se discute în Organizația 
Națiunilor Unite 
loc cum se poate 
mai bine.

sau în oricare alt 
realiza aceasta cel

larg ca de pildă R.F. Germană 
și Marea Britanie, au o atitudine 
rezervată față de această propu
nere. Ziarul scrie că reprezen
tanții Danemarcei, Norvegiei și 
Canadei au adoptat o poziție 
similară.

La rîndul său, ziarul „NEW 
YORK TIMES" scrie că „Statele 
Unite întîmpină greutăți cu alia
ții lor europeni“. Intr-un articol 
publicat pe prima pagină, ziarul 
menționat a afirmat că nu
meroși observatori din capitala 
vest-germană sînt de părere că 
problemele sînt mai serioase de- 
cît în oricare alt moment de la 
crearea, în 1949, a N.A.T.O. Si
tuația ar putea atinge un punct 
culminant în legătură cu un 
efort al Statelor Unite de a ob
ține sprijinul N.A.T.O. în favoa
rea politicii Washingtonului față 
de Cuba“.

Scurte știri
MOSCOVA. Ministerul Afacerilor 

Externe al U.R.S.S. a transmis amba
sadei S.U.A. din Moscova o notă în 
care insistă din nou asupra extrădă
rii criminalului de război Karl Lin- 
nas, care este răspunzător pentru cri
me comise pe teritoriul U.R.S.S. în 
anii celui de-a! doilea război mon
dial și care, în prezent, locuiește în 
S.U.A. Karl Linnas a fost recent con
damnat Ia moarte de instante 
tice.

HAVANA. Guvernul cuban 
nat un decret prin care se 
în Cuba „Comitetul national 
Academia de științe a Republicii 
Cuba”. Acesta este primul pas pen
tru crearea unei academii de științe 
care să ducă Ia dezvoltarea științelor 
în această tară.

ROMA. La 22 februarie noul prim- 
ministru italian Amintore Fanfani a 
prezentat președintelui Giovanni Gron- 
chi lista guvernului. Partidul demo- 
crat-creștin deține, în afară de preșe
dinția Consiliului 
nistere. partidul 
iar republicanii 2.

ISTANBUL. în 
crească preturile 
mentare.

sovie-

a sem- 
oreează 
pentru

de Miniștri, 19 mi- 
social-democrat 3

S.UIA. care șl-au instalat aici peste 
250 baze militare. De asemenea, in- 
cepînd din anul 1946, pe insulele 
Marshall și Eniwetok, S.U.A. au e- 
fectuat numeroase explozii experi
mentale cu bombe atomice și cu hi
drogen, în ciuda protestelor hotărîte 
ale locuitorilor ca și ale opiniei pu
blice mondiale.

In zona Oceaniei s-a practicat 
pînă în pragul secolului nostru co
merțul cu sclavi, „vînătoarea de 
mierle" cum o numeau vătafii co
lonialiștilor. Ca una din cele mai 
groaznice consecințe ale colonialis
mului, în această parte a lumii s-a 
înregistrat o distrugere fizică pe 
scară largă a populației băștinașe. 
Puterile coloniale duc și astăzi în 
această regiune, ca pretutindeni 
unde mai domină, o politică de jaf 
și exploatare. Pe plantații și în mine 
condițiile de lucru sînt insupor
tabile.

Pentru prima dată în această re
giune mișcarea de eliberare a apă
rut pe insula Tanna (Noile Hebride) 
înaintea celui de-al doilea război 
mondial și s-a amplificat în peri
oada postbelică. Astfel, sub influen
ța ei, în insulele Salomon s-au pro
dus tulburări care au cuprins zeci 
de mii de oameni. Asemenea miș
cări s-au înregistrat și pe insulele 
Guadalcanal și Malaita. In 1959 o 
răscoală a izbucnit pe insulele Fiji. 
In Samoa, unde lupta de eliberare 
a atins un grad mai înalt, partea 
de vest a acestui teritoriu (aflat 
pînă recent sub tutela O.N.U.) a de
venit independentă la 1 ianuarie 
1962. Și în Samoa de est, aflată sub 
dominația S.U.A., populația s-a ri
dicat la lupta pentru independență.

Recentele evenimente din insula 
Buka (colonia australiană, care a- 
parține Noii Guinee de Est) au fost 
descrise de agenția Reuter ca avînd 
„caracterul unei adevărate răs
coale". Locuitorii insulei care au 
mult de suferit de pe urma repre
siunilor, discriminărilor rasiale, lip
sei totale de drepturi, au fost su
puși recent unor noi biruri grele de 
către autorități, împotriva cărora 
s-au ridicat în masă.

Toate acestea arată că valul miș
cării anticolonialiste, de eliberare 
națională începe să se ridice și în 
teritoriile Oceaniei unde colonialiș
tii se simt din ce în ce mai puțin 
în siguranță, așa cum li se întîmplă 
azi în multe părți ale lumii.

I. CLOȘCĂ

Va să rică, ta „cazul Gi
zenga 1“.., n-avem divergențe...

(Desen de V. TIMOC)
Turcia continuă să 
la produsele aii-
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ATENA 22 (Agerpres). — Hotărî- 
rea N.A.T.O. de a crea pe insula 
Creta o bază de rachete sub para
vanul unui centru „de instrucție" cu 
rachetele a stîrnit îngrijorare și in
dignare în Grecia. O serie, de 
deputați ai Uniunii democrate de 
stînga (E.D.A.) au adresat în Parla
ment primului ministru și miniștri
lor Afacerilor Externe și de Război 
o interpelare în care protestează 
energic împotriva acestei hotărîri a 
N.A.T.O.

Grecia este îngrijorată, scrie zia
rul burghez „Estia“. Este puțin pro
babil ca americanii să manifeste in
teres doar pentru crearea unui cen
tru de instrucție, arată ziarul, su
bliniind primejdia pe care o implică 
pentru Grecia crearea bazei de 
rachete în Creta.
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O POVESTE MAI VECHE...

ATENA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : Deputății Uniunii demo
crate de stînga prezentat în

Parlament o Interpelare adresată 
miniștrilor Afacerilor Externe și de 
Război în . care cer guvernului să 
facă cunoscut ce măsuri intențio
nează să ia în legătură cu demas
carea fostului general hitlerist Heu
singer, care a elaborat planul agre
siunii fasciste împotriva Greciei și 
îndeosebi planul invadării insulei 
Creta. Deputății subliniază- că nu se 
poate admite ca în cadrul N.A.T.O. 
în fruntea forțelor armate grecești 
să stea de fapt un hitlerist care 
poartă o grea răspundere pentru 
crimele împotriva Greciei.

*
ATENA. Ziarul „Avghi” publică o 

știre în care se spune : Noul ambasa
dor vest-german la Atena, V. Melhers, 
care a prezentat scrisorile sale de a- 
creditare, este acuzat că a fost un « 
agent secret al lui Hitler în timpul 
războiului în regiunea Orientului Mij
lociu. De asemenea, el este acuzat că 
Hitler l-a decorat pentru „serviciile 
excepționale* pe care le-a prestat.

Chombe pune condiții și comandamentul 0. N. II. acceptă
ELISABETHVILLE 22 (Ager

pres). — După cum anunță France 
Presse, întreprinderile marii com
panii „Union Minière“ din Katanga 
au fost restituite oficial proprieta
rilor lor.

Aceste întreprinderi au fost ocu
pate de unitățile etiopiene ale tru-

pelor O.N.U. din Katanga. Accep- 
tînd „concilierea“ cu guvernul A- 
doula, prin intermediul O.N.U., 
după cum.se știe, Chombe a pus 
drept condiție principală ca între
prinderile companiei „Union Mi
nière“ să fie restituite proprietari
lor lor.

■O9O

O« A« continua țârul cremelor
PARIS 22 (Agerpres). — Perspecti

va încetării războiului în Algeria este 
privită de elementele fasciste din 
O.A.S. cu o profundă iritare. Tocmai 
pentru a împiedica aceasta, în ulti
mele zile O.A.S. și-a intensificat atacu
rile ei în Algeria. După cum relatea
ză corespondentul din Alger al agen
ției France Presse, majoritatea cartie-

relor locuite de populația algeriană 
din Alger au fost la 21 februarie ținta 
atacurilor cu bombe și focuri de armă 
ale fasciștilor din O.A.S. După apre
cierile corespondentului, pe întreg te
ritoriul Algeriei au avut loc miercuri 
47 de atentate care s-au soldat cu 
moartea a 21 de persoane și rănirea 
gravă a altor 35.

Oceania este un vast arhipelag 
din oceanul Pacific, cuprins între 
Asia și America. Insulele lui, în 
mare majoritate de origine vulca
nică, se împart în patru mari gru
pe : Melanezia, care cuprinde insu
lele cele mai vestice, Micronezia — 
insulele situate la nord de primul 
grup, Polinezia, cuprinzînd nu
meroasele insule mici situate la est 
de Australia, și Noua Zeelandă. Îm
preună, ele au o suprafață de 1,26 
milioane km. p. și numără aproxi
mativ 6 milioane locuitori, în ma
joritate negri, malaezi, polinezieni și 
metiși.

Multe din insulele Oceaniei se află 
încă, într-o formă sau alta, sub do
minația puterilor coloniale. Anglia, 
de pildă, stăpînește insulele Gilbert, 
Ellice și Rotuma din arhipelagul 
Fiji și „tutelează" insulele Tonga, și 
Salomon. Franța deține Noua Cale- 
donie, Polinezia franceză (insulele 
Tahiti, Paumotus, Austral, Gambier 
și Marquesas) și „tutelează" Wallis 
și Futuna. din nord-estul arhipela
gului Fiji. Statele Unite stăpînesc 
insulele Hawai (devenite al 50-lea 
sfat al S.U.A.), insula Guam, partea

răsăriteană a arhipelagului Samoa, 
insulele Mariane, Caroline și Mars
hall (care se aflau înainte sub man
dat japonez). Trupe americane sînt 
instalate de asemenea în insulele 
Palmyra, Midway, Johnston și Sand.

O serie de insule, cum ar fl Cook 
și Niue sînt „tutelate“ de Noua 
Zeelandă, în timp ce Australia își 
exercită dominația asupra regiunii 
Papua (partea de sud-est a Noii 
Guinee) și „administrează" partea 
de nord-est a acestei insule îm
preună cu arhipelagul Bismarck.

In sfîrșit, insula Nauru este un 
condominiu australiano-neo-zeelan- 
dez, iar insulele Hebride, Torres și 
Bank sînt un condominiu anglo- 
francez. ;

Nu numai însemnatele1 bogății ale 
subsolului — aur, platină, argint, 
fier, crom, cositor, mangan, zinc, 
nichel, plumb, petrol, cărbune, și ale 
solului — trestie de zahăr, nuci de 
cocos, banane, ananas, citrice, cafea, 
cacao, bumbac, ci și poziția strate- 
gico-geografică a acestor insule au 
atras poftele colonialiștilor. O deo
sebită atenție acordă acestor, insule

rulul arab din Alger — Casbah. Polițiștii ira» 
ceri percheziționînd populația algeriană, (iota 
gratia din dreapta).

Aspecte din Franța și Algeria în aceste zile. 
Manifestație populară de protest împotriva 
fasciștilor din O.A.S. după atentatul de la lo-

culnța cunoscutului publicist André Würmser. 
(fotografia din stînga). Polițiști francezi „caută“ 
pe fasciștii din O.A.S. printre locuitorii caztle-
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