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la baia angajamentelor - măsuri 
tehnico-organizatorice eficiente

în toate secțiile fabricii noastre se desfășoară o însuflețită întrecere socialistă pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1962. Colectivul nostru s-a angajat recent — în lumina Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste — să realizeze peste plan 32.000 kg. fire și 20.000 m.p. țesături, să finiseze în plus 500.000 m.l. țesături, să îmbunătățească calitatea firelor și țesăturilor, sporind ponderea producției de țesături „extra“ față de sarcina planificată, să lărgească sortimentele și să producă articole noi de țesături, să obțină economii suplimen- tai’e de 550.000 lei și 450.000 lei beneficii peste plan.Muncitorii și tehnicienii din întreprinderea noastră s-au antrenat cu hotărire la lupta pentru îndeplinirea acestor angajamente. A fost întocmit un plan cuprinzător de măsuri , tehnico-organizatorice eficiente. Se urmărește în special descoperirea și valorificarea rezervelor interne, în vederea ridicării calității produselor, creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost.Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1962 și, recent, cînd ne-am luat angajamente în întrecere, s-a manifestat din plin inițiativa creatoare a colectivului. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din fabrica noastră au făcut peste 800 propuneri. Ele au fost studiate în amănunțime, iar cele eficiente au fost incluse în planul de măsuri tehnico-organizatorice, stabilindu-se pentru aplicarea lor o eșalonare judicioasă pe tot parcursul anului.O mare parte din măsurile preconizate se referă la îmbunătățirea calității firelor și țesăturilor. In a- ceastă direcție uri rol important îl au lucrările de modernizare în curs de execuție la filatură. In cadrul acestor lucrări vor-fi schimbate unele utilaje vechi (carde și laminoare) cu utilaje noi, moderne, produse de indüstria noastră constructoare de mașini. De asemenea, vor fi modernizate flyerele și ringurile prin schimbarea trenurilor de laminaj vechi cu trenuri de laminaj de mare întindere construite în țară. în același timp se vor monta încă 10 ringuri noi și se va completa batajul cu o nouă linie de desfacere.în afară de modernizarea filaturii, tehnologia existentă și să introducem procese tehnologice noi. S-au constituit colective de specialiști cu sarcina de a revizui și îmbunătăți procesul tehnologic în toate secțiile fabricii și pentru fiecare produs. în cursul acestui an se vor aplica tehnologii noi pentru neșifonabilizarea țesăturilor din celofibră și bumbac, noi procedee de vopsire, de apreturi superioare la țesături, în special la cele destinate pentru confecții și altele.Calitatea produselor depinde în cea mai mare măsură de calitatea materiei prime și a diferitelor materiale, ooloranți și chimicale folosite in procesul de producție. Tocmai de

aceea noi am stabilit măsuri concrete pentru intensificarea controlului tehnic de calitate la recepțio- narea materiei prime, astfel ca în producție să nu intre decît materii prime și materiale corespunzătoare calitativ. De asemenea, laboratoarele întreprinderii vor exercita un control mai eficient în diferite faze ale procesului tehnologic, urmărind îndeaproape calitatea semifabricatelor. Măsuri concrete am prevăzut totodată și pentru lărgirea sortimentelor de țesături și îmbunătățirea aspectului și prezentării produselor pe care le fabricăm.Ne-am îngrijit și de întărirea controlului tehnic de calitate Am reorganizat activitatea controlorilor de calitate pe faze de fabricație în scopul de a identifica defecțiunile tehnologice în faza în care s-au produs și de a evita, în acest fel, trecerea de la o fază la alta de fabricație a unor semifabricate sau produse de calitate necorespunzătoare.în cadrul planului de măsuri, o atenție deosebită am acordat problemelor referitoare la ridicarea calificării muncitorilor și tehnicienilor. Viața a dovedit cu prisosință că cți cit muncitorii au o calificare mai înaltă, cu atît ei pot să folosească mai bine capacitatea de producție a utilajelor moderne cu care a fost și este dotată în continuare îhtreprinderea, cu atît ei pot să realizeze produse de calitate tot mai bună. în prezent, în fabrică funcționează cursuri de calificare și ridicare a calificării pentru muncitorii și ajutorii de maiștri filatori, țesători și de la finisaj.Angajamentele noastre pi’evăd depășiri importante la producția de fire și țesături față de sarcinile planificate. Ne-am propus să realizăm acest spor de producție pe seama
NICOLAE UNGUREANU 
directorul fabricii textile 

„Dacia“-București

Pentru mecanizarea
lucrărilor în subteran

cu noi u- 
lucrărilor 

: locomo- 
de încăr-

Brigada de matriței! de la în
treprinderea „Electrcaparataj” din 
Capitală este una din brigăzile 
iruntașe în întrecerea socialistă 
pentru produse de calitate supe
rioară.

în fotografie : tovarășul Ștefan 
Drunea (primul din stingă), dis
cută cu ceilalți membri ai bri
găzii despre obiectivele prevă
zute în planul de producție.

(Foto : M. Cioc)

Comitetul regional de partid și Sfatul popular re
gional Ploiești raportează că, în ziua de 1 martie 1962, 
s-a încheiat cu succes colectivizarea agriculturii în 
regiunea Ploiești.

Munca politică de masă, popularizarea rezultatelor 
bune și a experienței pozitive dobîridite de gospodă
riile colective fruntașe din regiunea noastră și alte 
regiuni, ecoul lucrărilor Consfătuirii pe țară a țăra
nilor colectiviști, au avut o puternică înrîurire asu
pra țărănimii din regiunea noastră, care a pășit în 
masă, cu încredere, pe drumul gospodăriei colective.

In prezent, în cele 334 gospodării colective din re
giune sînt unite 219.245 familii, deținînd o suprafață 
de 432.806 hectare teren arabil.

In regiunea Ploiești, ca pretutindeni în țara noastră 
există numeroase gospodării agricole colective bine 
consolidate organizatoric și dezvoltate economic, care 
au obținut în ultimii ani succese de seamă în mărirea 
producției agricole și creșterea veniturilor. Un rol 
deosebit de important l-a avut sprijinul multilateral 
și permanent acordat de statul democrat-popular gos
podăriilor colective prin stațiunile de mașini și tractoare, îndrumare tehnică, cadre de specialitate, credite, 
care numai în 1961 s-au ridicat la 25,6 milioane lei. 
Pe ogoarele regiunii noastre lucrează azi peste 1.700 
ingineri și tehnicieni, față de 22 ingineri cît lucrau în 
1938, iar cele 13 S.M.T.-uri din regiune sînt înzestrate 
cu peste 1.800 tractoare și multe alte mașini agricole. 
In 408 sate a pătruns lumina electrică ; în ultimii doi 
ani au fost construite 471 săli de clasă. In regiune 
funcționează 688 cămine culturale și peste 1.000 bi
blioteci, 120 case de naștere și aproape 300 circum
scripții și staționare sanitare.

Anul trecut producția medie la hectar obținută de 
gospodăriile colective din regiune a fost de 1.673 kg. 
grîu, 2.400 kg. porumb, adică cu 600 kg.' grîu șl res
pectiv 1.000 kg. porumb mai mare decît producția 
medie obținută de țăranii cu gospodării individuale. 
Multe gospodării au realizat producții superioare me
diei pe regiune. Astfel, în comuna Sihlea, gospodăria 
colectivă a obținut 2.322 kg. grîu la ha. ; la Brădea- 
nu — 5.000 kg. porumb boabe la ha; la Căiata — 
2.000 kg. floarea-soarelui la ha. ; la Bărcănești — 
37.800 kg. sfeclă de zahăr la ha.

Numărul animalelor proprietate obștească a cres
cut față de 1960 cu 133 la sută la bovine, 210 la sută 
la porcine, 55 la sută la ovine și 44 la sută la păsări. 
In 1960—1961 gospodăriile colective din regiune au 
construit 932 grajduri, maternități pentru scroafe, sai
vane și altele, din fonduri proprii și credite de la stat.

Dezvoltarea gospodăriilor colective s-a reflectat și

în sporirea fondului de bază, a veniturilor colectiviș
tilor, ceea ce a dus la creșterea continuă a nivelului 
lor de trai material și cultural.

Fondul de bază al gospodăriilor colective din re
giune a crescut de la 78.037.000 lei în 1960, la 112.970.000 
lei în 1961. In prezent, în regiune sînt 60 gospodării 
colective milionare ca, de pildă, cele din comunele 
Mihălceni, Fîntînele, Dulbanu, Bărcănești, Gherăseni și altele.

Valoarea medie a zilei-muncă pe regiune a fost în 
1961 de 30 lei, numeroase gospodării depășind această 
medie. Gospodăria colectivă „16 Februarie” din comu
na Baba Ana, de pildă, a obținut anul trecut un ve
nit total de 3.787.539 lei, iar valoarea zilei-muncă a 
fost de 50 lei, din care 22 lei în numerar.

Prin colectivizarea agriculturii se creează noi șl mari posibilități pentru , o și mai puternică dezvoltare 
economică și social-culturală a satelor, pentru ridica
rea continuă a bunăstării țăranilor muncitori.

In numele comuniștilor și al tuturor oamenilor, 
muncii din regiunea Ploiești, mulțumim conducerii 
partidului pentru îndrumarea permanentă și sprijinul 
ce ni l-a dat în munca noastră de transformare socia
listă a agriculturii. Vă asigurăm că organele și orga
nizațiile de partid vor munci cu abnegație și hotărire, 
mobilizind toate forțele pentru sprijinirea și îndruma
rea gospodăriilor colective, în vederea dezvoltării și 
consolidării lor economico-organizatorice.

O atenție deosebită vom acorda creșterii producției 
vegetale și animale, lărgirii bazei furajere, dezvoltă
rii bazinelor legumicole in jurul orașelor și centrelor 
muncitorești. Vor fi efectuate desecări, îndiguiri, 
plantări de pomi și viță de vie, precum' și alte lucrări 
pentru creșterea productivității terenurilor și mărirea 
suprafeței arabile. O preocupare care trebuie să stea 
permanent în fața noastră este pregătirea cadrelor de 
conducere necesare gospodăriilor colective, asigurarea 
gospodăriilor cu ingineri agronomi și zootehnicieni. In 
prezent organele de partid, sfaturile populare, gospo
dăriile colective din regiunea noastră își concentrează 
toate forțele pentru buna pregătire și desfășurare a 
campaniei agricole de primăvară în vederea obținerii 
unor recolte bogate în acest an.

Ne angajăm în fața Comitetului Central al partidu
lui să îmbunătățim continuu munca politică și orga
nizatorică, de mobilizare a tuturor oamenilor muncii 
din regiune pentru înfăptuirea liniei partidului nostru, 
în vederea desăvîrșirii construcției socialismului; 
creșterii necontenite a nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii, pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului,
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continuăm să îmbunătățim

(Continuare în pag. II-a)

Exploatările miniere din Maramu
reș au fost dotate recent 
tilaje pentru mecanizarea 
în subteran, printre care 
live și vagoneți, mașini
cat, perioratoare, ventilatoare etc. 
Valoarea totală a utilajelor introdu
se de la începutul anului șl pînă 
acum în minele din această regiu
ne se ridică la peste 4 milioane lei.

Ca urmare a înzestrării exploată
rilor cu noi mijloace de mecaniza
re au fost complet mecanizate trans
porturile pe galeriile principale.

Vești de pe șantierele construcțiilor 
de locuințe

ORADEA. Constructorii de locuin
țe din ansamblul Piața București 
din orașul Oradea și-au Însușit și 
ei Inițiativa constructorilor clujeni 
de a preda locatarilor fiecare a- 
partament însoțit de un certificat 
de garanție. Primele trei blocuri, 
însoțite de certificate de garanție, 
au fost predate locatarilor zilele a- 
cestea.

HUNEDOARA. In noile orașe 
muncitorești de la Hunedoara și 
Calan au fost date In folosință si- 
derurgișillor, de la începutul anului 
șl pînă acum, 300 de apartamente 
compuse din cite două-trei camere 
și dependințe șl Încălzite prin ter- 
moficare.

Orașul siderurgiștllor hunedorenl 
numără tn .prezent mal mult de 
4.100 de apartamente noi, construite 
in ultimii ani.

IAȘI. Peste 150 de apartamente 
au fost date în folosință de la 
cepului 
Pașcani.

Pentru 
execuție 
luate măsuri de creștere a gradu
lui de industrializare a lucrărilor de 
construcție și mecanizarea unor o- 
perațil cu volum mare de muncă.

în prezent, in orașele regiunii 
Iași sînt ln lucru Încă 300 de apar
tamente.

anului, la

»curtarea 
a noilor

Iași, Bîrlad
In
și

detennenelor 
blocuri au fost

Moi raioane 
cu agricultura colectivizată

Piatra Wearnț șa Buhtași — 
. regiurpéa JBacăsi ,

Aspect de la adunarea festivă 
cu prilejul terminării colectiviză
rii agriculturii In comuna Pietroa
sele, regiunea Ploiești.

Noi cadre de siderurgiști
60 de tineri absolvenți ai institutelor politehnice din 

țară, din promoțiile ultimilor doi ani au venit să mun
cească la Combinatul siderurgic din Hunedoara. In 
anii următori, Hunedoara va primi încă 124 de ingi
neri, foști muncitori și tehnicieni ai acestei importante 
unități a industriei noastre grele, în prezent studenți 
care primesc bursă din partea combinatului.

Dezvoltarea continuă a combinatului hunedorean 
face necesară pregătirea unui număr tot mai mare 
de cadre tehnice de specialitate. Anul acesta, în afara 
celor trimiși să studieze în învățămîntul superior, 700 
de tineri muncitori și tehnicieni urmează cursurile șco
lilor medii serale după care urmează să se înscrie 
în institutele de învățămînt tehnic superior. Numeroși 

; muncitori frecventează școlile de calificare. Ince- 
p,nd din anul 1948 și pînă acum, Combinatul siderur
gic din Hunedoara a emis peste 12.500 carnete de ca
lificare pentru diferite meserii din ramura siderurgică.

AR în stațiunea BuRas
BUZIAȘ (coiesp. „Scînteii“). — In 

întîmpinarea sezonului de vară, la 
stațiunea balneo-climaterică Bu
ziaș se fac în prezent lucrări de a- 
menajare și de lărgire a capacită
ții de cazare. In aceste zile se alia 
în curs de finisaj construcția unei 
vile noi avînd 30 de camere cu 
cite 2 paturi fiecare.

Capacitatea de cazare a stațiu
nii va crește în acest an de la 900 
la 1000 persoane. Paralel cu mări
rea spațiului de cazare, la Băile 
Buziaș se execută numeroase lu
crări gospodărești și edilitare. Ast
fel pentru a se asigura o creștere 
a debitului de apă necesar trata-, 
mentelor, a fost forat încă un iz-

’ _____  vor, se revizu
iesc instalațiile 
la Izvoarele 
vechi.

Două 
premiere
DEVA (coresp. 

„Scînteli”). — Joi 
în fața a peste 600 
colectiviști din sa
tele Tîmpa si Do
bra, două colecti
ve ale Teatrului 
de stat de estradă 
din Deva au pre
zentat în premieră 
spectacolele: ..Stra
da Mare”, si „Ca
bana melodiilor”.

După prezenta
rea premierelor, 
artiștii teatrului 
vor întreprinde un 
turneu de 40 de 
zile în regiune, 
timp în care vor da 
150 spectacole pen
tru mineri, siderur- 
giști, constructori 
și colectiviști din 
regiune;

Concurs pentru tinerii 
soliști

ln cinstea celui de-al Vlll-lea Festi
va/ Mondial al Tineretului, și Studenților, 
care va avea loc la Helsinki, Ministerul 
Invăfărhîntului și Culturii în colaborare 
cu Comitetul Central al U.T.M., organi- 

. zează un concurs pentru tinerii soliști 
vocali, instrumentali și de balet.

La concurs pot participa lofi tinerii in
terpret care au împlinit vîrsta de 15 ani 
la 1 ianuarie 1962 și nu vor depăși vîrsta 
de 32 ani la 31 decembrie 1962,

Înscrierea candidafilor se va lace pînă 
la 20 martie 1962, la secțiunile de în- 
vă/ămint și cultu-ă ale sfaturilor popu
lare regionale unde domiciliază (pentru 
cei din București, la Sfatul popular al Ca
pitalei), unde se pot cere și alte infor
mații In legătură cu regulamentul de des
fășurare a concursului.

(Agerpres)

Munca unita e mai spornică^
ORADEA (coresp. „Scînfeii"). — Ca. 

urinare a muncii politice de masă, 
5.230 familii de țărani muncitori dim 
comunele și satele situate în raza ora
șului Oradea s-au unit în 10 gospodă
rii colective care cuprind 9.301 hectare.

Rezultatele frumoase obținute de 
către gospodăriile colective din Palota, 
Episcopia Bihor, Seleuș și altele au 
constituit exemple mobilizatoare pentru 
țăranii muncitori din aceste comune. 
Astfel, în anul 1961 la gospodăria co
lectivă din Palota s-au recoltat în me
die cîfe 2.488 kg. grîu și 3.900 kg. po
rumb boabe la hectar. Acesie.rezultate 
au fost larg popularizate. De pe acum 
s-au luat o serie de măsuri pentru con
solidarea economico-organizaforică a 
acestor gospodării colective astfel ca 
în jurul orașului să se dezvolte un pu
ternic bazin legumicol. De asemenea se 
creează posibilități ca dealurile din 
rul orașului Oradea să fie plantate 
pomi fructiferi și viță de vie.

în raionul Piatra Neamț, regiunea Bacău, s-a încheiat colectivizarea agriculturii. 14.246 familii s-au unit în cele 32 gospodării colective, care dețin 29.036 ha. teren.Muncind pentru colectivizarea a- griculturii, organele și organizațiile de partid din raion au desfășurat o susținută și multilaterală muncă politică de masă. Considerînd că cel mai bun argument în munça de convingere a țăranilor muncitori de a păși pe calea muncii în comun sînt rezultatele gospodăriilor colective, organizațiile de partid din raion au dat o mare atenție întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective. Numai în anul 1961 colectiviștii au realizat venituri bănești de 12.250.000 lei. Valoarea zilei-muncă a crescut în 1961 cu 30 la sută față de cea din anul precedent. Gospodăriile colective au obținut recolte mai mari decît întovărășirile, în medie pe raion la grîu cu 342 kg. la ha., iar la porumb cu 701 kg. la hectar.Rezultatele bune ale gospodăriilor colective au fost larg popularizate în satele raionului. S-au organizat vizite ale țăranilor muncitori la gospodăriile colective fruntașe din comunele Dochia, Șerbești, Girov, Dra- gomirești și altele, sau la colectiviștii milionari din Țibucani, Păs- trăveni, Davideni din raionul învecinat, Tg. Neamț.Cu ocazia acestor vizite întovără- șiții au văzut la fața locului realizările colectiviștilor. Așa de exemplu la gospodăria din Dochia fondul de bază a ajuns la 2.650.000 lei ; gospodăria din Șerbești numai în cîțiva ani a ajuns milionară și are acum un sector zootehnic dezvoltat, care a

adus în anul trecut venituri bănești de 300.000 lei.în satele raionului s-au ținut și numeroase conferințe despre munca și realizările gospodăriilor colective. Brigăzi științifice de specialiști în agricultură s-au. deplasat în mod permanent pentru a răspunde la numeroase întrebări puse de țăranii muncitori eu privire la organizarea muncii în gospodăria colectivă. Caravane cinematografice au prezentat filme documentare despre unele gospodării colective, dintre care și „Cronică la Țibucani“, film ce redă viața colectiviștilor din această comună.Zilele acestea colectiviștii din comunele raionului Piatra Neamț sa pregătesc cu intensitate pentru muncile de primăvară ; se refac totodată și planurile de producție, dîndu-și seama de perspectivele mari ce se deschid pentru agricultura raionului, acum in condițiile colectivizării totale.
*S-a terminat colectivizarea agriculturii și în raionul Buhuși. In cele 29 gospodării colective au intrat 20.225 familii care muncesc în comun 34.137 ha. pămînt.în munca pentru colectivizarea agriculturii au fost antrenați colectiviștii fruntași, brigadierii și președinții gospodăriilor colective. S-au organizat seri de calcule comparative, de întrebări și răspunsuri ; au fost difuzate grafice comparative, pliante, fotomontaje, care ilustrează cu exemple din raion superioritatea gospodăriei colective.

I. PLEAVĂ

Sibsu — regiunea Brașov

ju-
cu

DE PESTE HOTARE
CONDUCĂTORII STATULUI SOVIE

TIC, în frunte cu N. S. Hrușciov, au 
vizitat la 2 martie Expoziția uniona
lă de artă, care este deschisă la 
Moscova din octombrie 1961.

LA 2 MARTIE-a. fost semnat la 
New York acordul dintre Camera 
Unională de Comerț (U.R.S.S.) și Cor-

Ierl a sosit In Capitală, după 
excursie pe Valea Prahovei, un 

grup do 840 colectiviști din ra
ionul Tulcea.

Ială-l, In fotografie, la soslro 
ta fața Gări! de Nord.

(Foto : M. Andrees cu)

poratia din New York a Expoziției 
mondiale pe anii 1964—1965. U.R.S.S. 
va prezenta la expoziție realizările 
în domeniul economiei naționale, 
științei și culturii.

DELEGAȚIA P.C.U.S., în frunte cu 
B. N. Ponomariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care a vizitat R. D. Viet
nam la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, a plecat la 2 martie 
cu un avion special în patrie. In 
cursul vizitei lor de 10 zile în R. D. 
Vietnam, membrii delegației au a- 
vut tntîlniri cu poporul și cu con
ducătorii Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, sru făcut o călă
torie prin țară.

Grijă pentru ocrotirea 

copiluluiGrija pentru sănătatea și educația copilului constituie una din preocupările de seamă ale nostru, copii a ani. Pe tuții și prezent locuri.funcționează de asemenea 7.629 grădinițe care cuprind peste 375.000 copii. In scopul ocrotirii, sănătății copiilor debili mai funcționează un număr de 31 preventorii, iar pentru cei bolnavi colonii sanatoriale în diferite stațiuni balneo-climaterice. In prezent, circa 60% din circumscripțiile sanitare rurale au și medio pediatri

statului Rețeaua sanitară pentru crescut simțitor în ultimii lingă întreprinderi, insti-, cartiere funcționează în 293 creșe cu pesté 12.600 Pentru copiii preșcolari

O dată cu înființarea gospodăriilor 
colective din Poplaca, Orlat și Aci- 
liu care însumează 1.521 familii cu 
o suprafață de 3.136 ha., procesul 
de colectivizare a raionului Sibiu a 
fost încheiat. în prezent, cele 47 
qospodării colective cuprind a- 
proape 14.400 familii de romîni, ger
mani și maghiari care muncesc lao
laltă înfrățiți o suprafață de 52.601 
hectare. Un rol hotărîtor în convin
gerea întovărășiților de a forma 
gospodării colective sau de a se 
înscrie în cele existente, l-a avut 
exemplul viu al colectiviștilor frun
tași din raionul Sibiu. Cu ochii lor, „ un CDmparauve,
prin vizitele făcute. .la gospodăriile pliante și bl 0ȘUli pâlil9 £ 
agricole colective Sacadate, Racovi- ...... H 
ță sau .în alte părți, țăranii înto
vărășiți • au văzut ce recolte mari 
au fost obținute de gospodăriile 
colective șl cit de mult s-a dezvol
tat sectorul zootehnic. Lq gospodă
ria colectivă Cristian, . bunăoară, 
oaspeții au aflat că s-a realizat 
o producție medie la grîu de 
2.653 kg. la hectar, 21.034 kg. car
tofi la hectar, 23.000 kg. sfeclă 
de zahăr. în grajdurile șl saivanele 
nou construite, cei din Cristian au 
537 bovine dintre care 208 vaci, 
2.000 ol precum și peste 4.O'”) de

porcine. La această gospodărie fon
dul de bază se ridică la 2.550.000 
lei. Colectiviștii, din veniturile lor, 
și-au construit 80 de case noi. în 
raionul Sibiu, 5 gospodării co
lective au obținut o producție de 
grîu, de peste 2.300 kg. la hectar, 
în raion, 16 gospodării colective 
sînt milionare și multimilionare.

Aceste aspecte din viața nouă a 
satului, a bunăstării colectiviști
lor, au fost larg popularizate de 
către organele și organizațiile de 
partid. Munca politică de masă a 
îmbrăcat diverse forme. S-au folosit 
grafice și panouri comparative,

telul regional de partid Brașov, oare 
ilustrează viața colectiviștilor ; cru 
apărut foi volante ale ziarului local 
„Flacăra Sibiului" și altele. La că
minele culturale din Orlat, Avrig ’șl 
în altele au avut loc seri de între
bări șl răspunsuri.

După încheierea colectivizării, or
ganizațiile! de partid desfășoară o 
muncă susținută de sprijinire a noi
lor gospodării colectiva.

C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteil" 

/
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r cmEMa

Pe adresa sfatului

Cum sînt rezolvate
scrisorile oamenilor muncii

OPERA ȘI BALET AL
MAEȘTRII CINTAF.ETI

EVREIESC 
FIU NEVASTA

RCMINE 
■Giulești) : 
— (orele

adunarea populară, din. comuna Hu- 
dești a trebuit să se întrerupă timp

C. F. R. 
PISTRUI -

Cm imaginilor de pe

■orele. 8.00 
orele 10,20 - 

major de Schubert 
Muzică de estradă 
cliestre de . coarde 
Muzică, simfonică 
Fragrtïérite ' cilii ' opéra

comitetul propriilor munca, cu mint'eri bunăoară,

Zilnic, la redacție sosesc vești de pe. întreg cu prinsful^țării1 care anunță succese tot mai însemnate 
colectivizarea'■.agriculturii;- Ăceștpa?RÎiiț'wailtatiiî .jpw^'gUlitice desfășurate de organizațiile de partid.

(orele 20). 
MUNCITORESC 
FATA CU

vizionate
40.000 de

PALATULUI R. P. 
Muncitoresc C.F.R. 

. ÎNTUNERICULUI

formate din deput-ați, cetățeni, comitete de secțiilor sfatului popu- să desemneze cite un

Plantații de pomi Û

CINEMATOGRAFE : Filmul documen
tar NIKITA SERGI-IEEVICI HRUȘCIOV 
rulează la cinematograful Munca (16; 
18,15; 20,30). STRĂZILE AU AMINTIRI : 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,05), 
G. Coșbuc (10. 12; 15; 17; 19; 21). NANA : 
București (10; 12,30; 15; 17,45; 20.30), Ma- 
gheru (10; 12,30; 15,15; 18; 20,45); 
reasca (16: 18; 20). PACE
VENIT : Republica (10; 12; 15; 
I. C. Frimu (10; 12; 15; 17; 19: 
(10,30; 15: 17; 19; 21). PERLE 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18.15; 
bertății (10; 12; 14; 16,30; 
DRAGOSTEA LUI ALIOȘA 
(10,30. 
înfrățirea 
16; 18; 20), 16 Februarie (16;
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21)
TINȚA rulează la cinematografele 
Alecsandri (14 
Banele (15,30: 
19; 21) ----
Elena Pavel (cinemascop 
17; 19; 21). Ale: “

DE STAT : 
TA — (orele

'«W ~ - ____ . , ,,. . .

m va fi n
So«* ff 

vremea £

Pentru a înlesni populației procurarea lenjeriei de pat și a trusouri- lor, U.C.E.C.OM a introdus în centrele de comenzi specializate confecționarea acestora cu materialul cooperativei, . în rate. Baremul este la valoarea de 1.000 lei cu un acont.de 30 la sută, restul plătindu-se în 6 rate lunare..In București, centrele de comandă a trusourilor în rate funcționează la cooperativa „Sîrguința“ din strada Academiei 27 și la cooperativa „Soarele" din Lipscani 32, urmînd ca în curînd sistemul să se extindă și la alte unități.

țlonale — orele 20,00 — II • Clntă or
chestra „Lazăr Cernescu“ din Caransebeș 
— orele 20,40 — I ® Muzică populară din 
R.P. Bulgaria — orele 21,15 — II « Ciclul 
„Sonate“ pentru vioară solo de Bach — 
orele 22,30 — II o Muzică de dans — 
orele 23,15 — II.

TIMIȘOARA (coresp. „Scinteii“). 
Comitetul regional de partid Banat 
și comitetul executiv al sfatului 
popular regional au luat inițiativa 
organizării unei vaste acțiuni pen
tru refacerea și dezvoltarea patrimo
niului pomiviticol al regiunii. In 
acest scop, la comitetul regional de 
partid a avut loc zilele trecute o 
ședință de lucru în cadrul căreia 
s-au dezbătui pe larg problemele le
gate de dezvoltarea pomicultura și 
viticulturii.

Din referatul prezentat ca și din 
discuțiile purtate, a reieșit că în re
giunea Banat există o puternică bază 
pepinieră vitipomicolă care poate a- 
sigura cantități mari de material să- 
ditor pentru plantat, astfel ca în- 
tr-un timp scurt să se refacă și să 
se extindă plantațiile de vie pe o 
suprafață de 25.000 ha., d.in care 
10.000 ha. cu struguri de masă, pre
cum și 54.000 ha. de pomi fructiferi.

In consfătuire s-a subliniat că 
dezvoltarea și specializarea bazinului 
vitipomicol din raioanele de deal să 
se realizeze exclusiv prin folosirea 
terenurilor improprii culturii cerea
lelor. A fost apoi prezentat un plan 
de măsuri prevăzînd sarcini concre
te pentru fiecare raion, astfel incit 
în cursul acestui an să se planteze 
cel puțin 6.215 ha. cu pomi, din care 
1.875 ha. în primăvara aceasta.

creșterii continue a indicilor de uti
lizare a mașinilor. In acest domeniu noi am acumulat o bogată experiență pe care o vom dezvolta în acest an. Calculele arată că la filatură prin creșterea cu 1 la sută a indicelui de utilizare față de cel planificat — așa cum de altfel ne-âm angajat — vom produce în acest an peste plan circa 30.000 kg. fire din care se pot fabrica peste 200.000 m.p. țesături. Pentru atingerea acestui obiectiv am prevăzut o serie de măsuri care să asigure o mai bună întreținere a utilajului, în vederea prelungirii duratei de funcționare între două reparații și reducerii timpilor de oprire accidentală. Măsuri eficiente s-au stabilit și pentru aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materii prime și materiale. Acordăm de asemenea atenție creșterii turațiilor la războaiele de țesut (în acest • an vor crește cu 1,2- la sută față de turația medie realizată în anul 1961); precum și îmbunătățirii transporturilor interne, folosind în acest scop fondurile de mică mecanizare acordate de stat.Importante rezerve de creștere a producției de țesături pot fi valorificate nu numai prin folosirea mai bună a capacităților de producție, ci și prin reducerea procentului de 
cupoane, fîșii și capete. Dacă în cursul anului', 1961 am obținut unele rezultate în scăderea procentului de cupoane, capete și fîșii, trebuie să recunoaștem că nu am făcut totul pentru a obține rezultate corespunzătoare posibilităților existente. Reducerea cu 1 la sută a procentului de cupoane, față de realizările anului trecut — lucru pe deplin posibil de realizat — înseamnă fabricarea în plus a 250.000 m.l. țesături de bună calitate, în loc de cupoane. De asemenea, prin reducerea cu 0,5 la sută a procentului de fîșii și capete, am putea obține pe întreg a- nul o producție de țesături bune, în loc de fîșii și capete, din care s-ar putea confecționa peste 20.000 cămăși. Și acest lucru e pe deplin posibil și noi ne bizuim pe inițiativa și propunerile făcute de muncitori. Țesătoarea Rotaru Steliana, de pil-

în subordine, nu se urmărește dacă au fost sau nu cercetate temeinic la fața locului. Așa se și explică, faptul că unele răspunsuri date cetățenilor care s-au adresat sfatului popular au un caracter formal, nu se bazează pe cunoașterea situației de pe teren. Un exemplu. Ion Trifan din comuna Dagîța, raionul Negrești, a sesizat sfatului popular regional o serie de deficiențe din stațiunea balneară Strunga, raionul Pașcani. In răspunsul dat de sfatul regional în legătură cu această scrisoare se spune că vilele au fost renovate și sînt bine întreținute, că în stațiune activitatea culturală s-a îmbunătățit. în realitate, șurile cuvenite pentru îndreptarea stărilor de lucruri semnalate de autorul scrisorii. în stațiune există pavilioane cu acoperișurile nereparate, cărțile stau în continuare- închise în. biroul administratorului, la ■căminul cultural activitate nesatisfăcătoare,Este știut că o serie de. săsizări ale corespofidertților voluritârf'și cititorilor adresate presei de partid sînt soția' sa, soră medicala,, să fie trans- trimise spre cercetare și rezolvare ferată 'la un- joe'de muncă maiorganelor de partid și de stat. Tre- " apropiat-de familjie, Ș-a adresat sfa-buie spus că la Sfatul popular“ re- tului popular .••r.egipnal, a făcut maigionaf lăși și aceste''/sciisow au cité- mu-lfe drumurridajIași.-iPe fiecare',odată parte de o rezolvare formală, dată i se dădea același răspuns: Anul trecut, corespondentul-v'oiun- „mai așteptați, nu sîrit,posturi va- țar Marin Pîrvuleșcu, a■'scris ziaru- cânte", Gheorghe- Cucii .fs-a adresat. , . iui nosfcâi ^/;./:lt>cstarii, d;u cîteva ..și. ziarului.'nosttü..Estë,;gfeu deîn-cios: Dtipă ce s-a constatat' ci s’esl-' blocuri--ppii'.;cpnstruite. pe strada Co- țeles de 'efe-ptioblbmariii-a fost re-

SATIRIC MUZICAL „C. 
.. , ȘAPTE NOTE

(orele 20). (Sala Victoriei 
" "E... HAZLIU —

ORADEA (red. ziarului „Crișana"). 
— In ultima vreme, organizațiile de 
partid din regiune au pus un mare 
accent pe folosirea filmului docu
mentar în munca de agitație. Filme
le prezentate în majoritaiea cinema
tografelor sătești din regiune, iar 
prin intermediul caravanelor și în 
satele care nu dispun deocamdată 
de o sală de proiecție, înfățișează 
succesele obținute de gospodăriile 
colective pe drumul dezvoltării lor 
multilaterale, pe drumul creșterii bu
năstării țăranilor colectiviști.

Oamenii muncii de la sate au vi
zionat cu mult interes filmul „Dru-

Flo- 
NOULUI 

17; 19; 21), 
21), 1 Mai 
NEGRE : 

20,30), Ll- 
18,30; 20,30).
: M. Gorki 

12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
intre ponoare (cinemascop — 

20), 16 Februarie (16; 18; 20),
(10; 12; 15; 17; 19; 21). SEN-. . . y

: 15,45; 17,30; 19,15; 21), Olga 
18; 20,30). 8 Martie (15; 17; 

CETATEA HURRAMZAMIN : 
10; 12; 15; 

Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Arta (cinemascop — 15; 17; 19; 21), 30
Decembrie (cinemascoo — 15; 17; 19; 21). 
IN NOAPTEA SPRE ’13 : Central (9.45; 
12; 14,15; 16 30; 13.15; 21), Cultural (16; 
18,15; 20,15). FRUMOASA LURETTE :
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), V. Roaită 
(10; 12; 15. 17; 19; 21), Flacăra (15; 17; 
19: 21), Aurel Vlaicu (15: 17; 19; 21).
FILME DOCUMENTARE rulează in con
tinuare de la orele 10 pină la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. ULTI
MUL MEU TANGO : 13 Septembrie (10; 
12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15). PRIMELE
ÎNCERCĂRI — ambele serii : Tineretu
lui (16; 19,30), B. Delavrancea (16: 19,30). 
INSULA — cinemascop : Gh. Doja (10; 
12: 15: 17; 19; 21), T. Vladimirescu (16; 
18; 20). CER SENIN : Grivlța (15; 17: 19; 
21). CURSA DE too KILOMETRI : Unirea 
(15: 17; 19; 21), 23 August (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
TOM DEGEȚELUL rulează la cinemato
grafele Drumul Serii (14,30: 16.45; 19;
21,15). M. Eminescu (11.30; 14.30; 16,45; 19? 
21,15). MUZICANTUL ORB rulează la 
cinematografele Alex. Sahia (10.15: 12,15; 
14.15; 16.30; 18.45, 21). șl N. BălcesCu (15; 
17; 19; 21). FĂCLII : Popular (cine
mascop - 16; 18,15: 20,30). CIRCUL FARA 
CUPOLA : Moșilor (16; 18: 20). CAIDUL 
rulează la cinematograful Donca Sîmo 
(15; 17; 19; 21). S-A FURAT O BOMBA . 
Ilie Pintilie (15; 17; 19; 21), G. Bacovia 
(16; 18; 20), C. David (15,15; 17; 18,45, 
20,30). PÎNZE PURPURII : 8 Mal (15; 17. 
19; 21). FII FERICITA, ANI ! : Luceafă
rul (15; 17: 19; 21).

SALA 1 
(Teatrul 
PUTEREA 
19,30).

FILARMONICA DE STAT 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) ; 
SIMFONIC. Dirijor : George
— (orele 20).

TEATRUL DE 
R.P. ROMÎNE :
— (orele 19).

TEATRUL DE ____
VĂDUVĂ VESELA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL ,.l. L. .CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) :. POVESTE DIN 
IRKUTSK - '(orele 19,30). (Sala Studio) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - (orele 16). 
SURORILE- BOGA (orele -.19|Ș'O).,

:■ TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (B-dùl Schitu Măgureanu nr. 
Ï) ; MOARTEA UNUI ' COMIS VOIAJOR
— (orele 19.30).-(Sala Studio — Str. Alex. 
Sahia nr. 76) ; MENAJERIA DE STICLĂ
— (orele 19,30)

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 - Emisiune pentru 
copii. 19,45 — „în fața hărții“. 19,55 - 
Filmul artistic „CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI“ — o producție a Studiourilor 
„Mosfilm“-Moscova și „Defa“-Berlin 
21,40 — Muzică distractivă. în încheiere : 
ultimele știri.

Organizația ’Hih gospodăria colectivă
muna Vișina, raionul Găeștî. a 1-.-----------
panou! „Cine e mai qîști.gaț 7", în care erau comparate' rezultatei^ 'obținute 
în 1861 de Ștefan Rola:1«. colectivist, și Dumitru I. C. Matei,„ întovărășit. Deși 
cei doi au avut aceleași brațe, de muncă, aceeași suprafață de teren, veni
turile obținute de colectivist au fost de trei ori niai mari decît cele ale'înto- 
vărășitului. Că țăranii muncitori discută cu aprindere despre;.acește. rezul
tate se vede și din fotografia de sus, în fotografia de jos, se urmărește cu 
atenție lista pe care sînt trecute numele ultimilor întovărășiți, care an fost 
confirmați în adunarea.' -■ Uă. a colectiviștilor ca membri al gospodăriei 
colective.

S1MBATÄ 3 MARTIE o Roza vînturî- 
lor — .orele .9,00 — I o Concert ghicitoare 

I o Trio în Si bemol
- orele 11,27 — I o 
interpretată de or-
- orele 12,15 — II o
- orele 13,05 — l : »

............. _ ' ‘‘„La seceriș” "de
T. Brcdicfetinu“ 'orele 14,00‘— î o Mu
zică. ușoară —orele 15,00 — II o Muzică 
simfopicj,. preclasică —. Orgie .15,30 — „I 
Actualitatea literară în ziarele și revis
tele noastre ' — orele 15,45 — Ie Din 
creația, de muzică ușoară a compozitori
lor sovietici — orele 17,15 — I o Știința 
în slujba păcii — orele 17,50 — Ie Pro
gram muzical pentru fruntașii în pro
ducție — orele 13,00 — Ie Muzică popu
lară romînească — orele 18.30 — II ® Pro
grame muzicale alcătuite de ascultători 
— orele 19,00 — II e Pe teme internă-

muriîe Crișansi”, realizat în legiune. 
Au mai fost prezentate filme care 
înfățișăză • transformarea socialistă 
a agriculturii și consolidarea econo-; 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective din alte regiuni ale 
țării. Dintre acestea amintim : „Ima
gini și vorbe cu tîlc din satele co
lectivizate ale regiunii Galați", „Prin 
cîteva gospodării colective ale re
giunii Oltenia", „în 
loșu Mare“.

Aceste filme au 
pînă în prezent de 
țărani muncitori.

Mulți dintre țăranii întovărășiți se 
conving și pe această cale de a- 
vantajele muncii în gospodăria co
lectivă, făcînd cereri de primire în 
rîndurile colectiviștilor.

” „7 Noiembrie" din ce-
............ ....... ....... folosit .forme și mijloace variate pentru popu- 

■ezultatelor p.bțiiwte de colectiviști. Un asemenea mijloc ă fost și' 
.Cine e mai cîști

In fiecare dimineață, la Sfatul popular al regiunii Iași sosesc scrisori de la oamenii muncii. Să răsfoim cîteva. Un colectivist de la Tîrzii, raionul Huși, arată cum merg "treburile în G.A.C., cum muncesc deputății și sfatul popular comunal. Un locatar al noului cartier ridicat în apropierea fabricii „Țesătura“ din .orașul Iași face propuneri pentru mai buna întreținere a fondului de locuințe, pentru îmbunătățirea deservirii în magazine. Un locuitor din satul- Butea, raionul Pașcani, ridică probleme legate de activitatea culturală în satul său. Un conducător- auto critică Sfatul popular al raionului Iași și sfaturile populare comunale pentru faptul că nu se îngrijesc de buna întreținere a șoselei Iași—Răducăneni.Toate scrisorile de interes obștesc sau personal reclamă o rezolvare competentă și operativă. Președintele sfatului popular, vicepreședinții citesc-, de regulă, cu atenție scrisorile, indică cum să fie rezolvate fiecare în parte.Să pornim pe firul unei scrisori. A venit la sfatul popular o scrisoare în care se semnala că la unul din depozitele oficiului regional de aprovizionare și desfacere se deteriorează o serie de materiale de construcții. A citit-o președintele sfatului, popular regional și a indicat să fie cercetată la fața locului. în urma cercetărilor întreprinse de către șeful "secției planificare, munca în acest depozit, ca și în alte depozite ale O.R.A.D., a fost mai bine organizată. Materialele sînt păstrate acum în condiții corespunzătoare.Tot în urma unor scrisori cercetate . cu spirit de răspundere s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea asistenței medicale a populației din comunele Poienești, Avrămești, Mă- rășești și Voinești, raionul Bîrlad, spitalele din Puiești și Florești au fosț. dotate cu cîte o autosanitară.; au fost satisfăcute o serie de cerințe îndreptățite ’ cu caracter personal ale unor cetățeni. Intr-o altă scrisoare, semnată de mai mulți mun- citori,, șe arăta că Octav Teodorescu,- directorul, bazei raionale I.R..I.Ç. Iași, are o comportare nejusță față .de salariați, nu muncește conș'țiin-

drescu din Iași nu au căldură suficientă în apartamente. în răspunsul trimis cu luni în urmă ziarului de către sfatul popular, se. spune : „S-a atras atenția proiectantului pentru eliminarea pe viitor a deficiențelor semnalate". Cu toate acestea, nici pînă acum nu s-a rezolvat problema încălzirii blocurilor de pe str. Codrescu. Se pune întrebarea : nu era oare de datoria organelor de resort ale sfatului popular să con- .troleze ce s-a întîmplat ;între timp ? Tocmai la un asemenea control le obliga răspunsul trimis . redacției. Intr-un alt răspuns trimis ziarului nostru, sfatul regional ne-a înștiințat că, în urma sesizării unui corespondent voluntar, unitatea de mo- rărit din comuna Tibana, raionul Negrești, a fost repusă în funcțiune. Adevărul e că moara tot nu funcționează, întreprinderea economică raională din Vaslui tărăgănează repararea ei. Trebuie adăugat că răspunsul primit de redacție purta atît semnătura tov. ing. Gh. Bocioacă, șeful secției industrie locală, cit și a tov. A. Stegaru, vicepreședinte al comitetului .executiv . al sfatului regional. Cînd iți pui semnătura pe un răspuns trimis presei se cere cea mai mare răspundere pentru veridicitatea celor afirmate, pentru angajamentele luate, trebuie să te încredințezi înainte de toate că ceea ce comunici este îritrutotul conform adevărului.Partidul cere lucrătorilor din apațațui-de-partid și de stai să manu s-au luat mă-:r nifeste cea mai; mare, grijă și solicitudine față de ceîințele îndreptățite, ale oamenilor muncii. Fără îndoială, și Sfatul popular aj regiunii Iași procedează cu grija. în rezolvarea multor asemenea ăciîsori, Există însă și sesizări justificate care ,,nu se desfășoară . o capătă o rezolvare corespunzătoare. De pildă, Gheorghe G,ucu, muncitor la fabrica de rulmenți din Bîrlad; a solicitat de mai multă vreme ca

zarea este justă, s-au luat măsuri pentru înlăturarea lipsurilor, iar Octav Teodorescu a fost înlocuit din funcția de 'director.în rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii, la Sfatul popular al re-, giunii Iași există însă și deficiente serioase. O serie de scrisori importante nu sînt citite cu atenția cuvenită de către unii șefi ai secțiilor sfatului, ele sînt expediate fără dîs- cernămînt spre rezolvare organelor

TEATRUL ,.C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) ; CIOCÎRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio): BĂIEȚII VESELI - (o- 
rele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala C Mille) : PIGULETE PLUS 
CINCI FETE — (orele 20). (Sala Liberta
tea — Dobi-ogeanu Gherea nr. 2) : CINE 
A UCIS - ' ' "■

TEATRUL
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL
VREAU SA
20).

TEATRUL
TANASE“.. (Sala Savoy) : 
POTCOVITE. — ti).
174) : CONCERT' ÎN RE. 
(orele 20):

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL ! — (orele 20).nepDUl • . .- < : ■ ■ -. ■:

dă, a propus să tivul de scoatere a " bucății cu sul, în loc de derulare, care Contribuie la creșterea indicilor de utilizare a mașinilor șl la reducerea procentului de capete și fîșii, prin obținerea unor bucăți cu un metraj mai mare.Colectivul nostru împletește strins lupta pentru îmbunătățirea calității produselor și creșterea producției cu 
preocuparea de a reduce continuu 
prețul de cost, printr-o folosire cît 
mai rațională a materiilor prime și a materialelor auxiliare. în angajamentul pe care ni l-am luat, am prevăzut ca din valoarea economiilor peste plan să realizăm 200.000 lei numai prin reducerea consumului specific la bumbac, fire și amidon. Ne-am propus ca din cantitatea de fire pe care o vom realiza peste plan, 15.000 kg. să le producem din bumbacul puf economisit,Pentru reducerea consumurilor specifice vom elabora norme de consum uzinale la cît mai multe materiale ; prin introducerea fișelor limită se va asigura urmărirea realizărilor și prevenirea depășirilor de consum. O atenție deosebită acordăm reducerii deșeurilor de bumbac în filatură, precum și micșorării simțitoare a capetelor și fi--' șiilor în secția de finisaj. în acest scop, printre altele, se va îmbunătăți sistemul de marcare și coasere a țesăturilor. La noi în fabrică ■s-a" experimentat cu bune rezultate marcarea țesăturilor, în procesul, tehnologic de ; finisare, ■ cu foliicfdçr policlorură de vinii în-felul acesta,, la fiecare-bucată.-de țesătură se pot economisi cel puțin 10;cm„ ceea, ce într-un an de zile înseamnă o economie de 20.000 m.l. țesături bune.Acestea sînt numai cîteva dintre măsurile pe care le-am preconizat în acest an în vederea îmbunătățirii în continuare a calității produselor, creșterii producției și realizării de economii și beneficii peste', plan. Planul elaborat e mult mai cuprinzător. înfăptuirea punct cu punct a obiectivelor înscrise în planul de măsuri tehnico-organiza- torice este o chezășie sigură pentru îndeplinirea exemplară a planului anual la toți indicii și a angajamentelor luate în întrecere.

zolvată nici pînă acum, de ce în răspunsul trimis redacției și semnat de tov. vicepreședinte A. Lupșa a fost folosit un ton sec și indiferent într-o chestiune importantă pentru o familie de oameni ai muncii.Deficiențele la care ne-am referit arată necesitatea că Sfatul popular regional Iași- să ia' măsuri pentru îmbunătățirea stilului său de muncă în rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii. De altfel, comitetul său executiv analizează foarte rar munca cu scrisorile, nu exercită un control sistematic pentru ca în a- ceastă importantă sferă de activitate a sfatului popular să nu sè producă manifestări de tărăgăneală sau de formalism. Nu. a-, fost urmărită de executiv nici aplicarea sale hotărîri anterioare în scrisorile — hotărîri dealt- judicioase. Se prevedea, ca sfaturile populare raionale și orășenești să antreneze în munca de rezolvare a scrisorilor active obștești comitete de stradă.; șefii Iar regional salariat care să țină evidența scrisorilor primite și să urmărească rezolvarea lor în termen. De curînd, comitetul executiv al sfatului popular regional a adoptat o decizie în legătură cu munca de rezolvare a scrisorilor. Numai că această decizie nouă cuprinde de fapt măsuri vechi, adoptate intr-o ședință a comitetului executiv în 1260. în asemenea condiții, se pune întrebarea dacă în răstimpul care a trecut între o decizie și alta s-a produs vreo îmbunătățire simțitoare în munca cu scrisorile.Hotărîrile partidului și guvernului fixează organelor de partid și de stat obligația de a se ocupa cu spirit de răspundere de scrisorile oamenilor muncii, de a le cerceta temeinic și dè a lè rezolva în cadrul unor termene precis stabilite. Este știut că scrisorile și sesizările cetățenilor constituie o pîrghie impor- •tantă. de strîngere a legăturilor sfatului cu masele, un mijloc de a „stimula inițiativa și contribuția a- cestora la bunul mers al treburilor obștești. îmbunătățirea și perfecționarea stilului de muncă în ceea ce privește rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii trebuie să stea în mai mare măsură în atenția Sfatului popular al regiunii Iași. ., 
NICOLÀE ROȘCA 
DUMITRU TÎRCOB

Timpul probabil pentru zilele de 4, I 
și 6 martie : Vremea se menține în ge
neral umedă, cu cei1 mai mult noros 
Vor cădea precipitații slabe la inceput 
sub formă de ploaie in cea mai mare 
parte a țării. Iar în regiunea deluroasă 
șl de munte — lapoviță șl ninsoare. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fl cuprinsa 
Intre minus 3 șl plus 7 grade, l«r maxi
mele între 3 șl 13 grade. Local ee»tA 
slabă.

iimele 5 zile au 'fost 
iol volante înțr-un tiraj 
2D.000 exemplare. Cînd 
vestea : „A venit foaia

. .. •
i.âdt'IOrininut.sii'pînă ce fiecare om 
din sala arhiplină a piimit exem
plarul 'ce i se cuvine „plus unul pen
tru acașă". Țoala volantă este in- 
dzăgită pentru că ea informează „cu 
viteza fulgerului“ cum spun multi 
.cetățeni, despre, ultimele știri, din 
țară'și din regiune; în;ce .pțiveșio 
procesul de colectivizare g. agricul
turii, publică, scrisori ;ale -, țăranilor 
colectiviști către țărcțitiL.îfilo.vărășiți 
și individuali, realizări ale jgdspd- 
dăriilor agricolă'.colective,'rubrici cti' 
numele țăranilor care se Ihșfer'iulțți' 
aceste zile ' în gospodăriile' cpléqti- 
ve, răspunsuri la .întrebările colecti
viștilor, note despre diferite activi
tăți din comune etc.

Foaia volantă ca și celelalte for
me de propagandă șerisă au adus 
o contribuție însemnată la obținerea 
unor realizări importante în munca 
de colectivizare a regiunii Suceava. 
Raioanele Săverii și Botoșani se ă- 
propie de încheierea colectivizării 
agriculturii. Zilnic mii de țărani și. 
din celelalte raioane ale regiunii 
depun cereri, de înscriere în gos
podăriile colective.

la statul popular 
al regiunii iașt

pregătite 12 
de. aproape 

s-a aflat 
noastră“ —

----------
In comuna Corni, raionul Botoșani, « 

$ în perioada de la 1 la 20 februarie, 8 
(I s-au înscris în gospodăria colectivă ß 
îl 220 de familii de întovărășiți, cu 350 ß 
îl ha. de pămint. Cel mai bun îndemn ß 
îl pentru înscrierea în G.A.C. l-a cons- ß 
îî ‘Huit vizita organizată pentru întovă- ß 
U rășiți de către organizația de partid « 
îî acasă la colectiviștii ^d.in comuna ß 
îl Roma. Aici, înlovărășiții au văzut cu ß 
li ochii lor averea de milioane de lei ; 
îl a acestei gospodării, «
ll Cei care au lost în comuna Roma ß 
ll au cunoscut pe colectivistul Gheorghe 
ll Gh. Adumifrășoaie, care, cu două bra- “ 
ll le de .muncă,, a efectuat, anul trecut, ; 
ll 5'20 zile-muncă. Ca răsplată, el a a- 
ll dus acasă 1.560 kg. grîu, £.08.0 kg. ” 
ll porumb-boabe, 400 kg. zarzavaturi, ” 
ll 78 kg. zahăr, 78 litri de vin, apoi ; 
ll furaje și 4.680 lei numerar.
ll Spre deosebire de colectivist, fă- 2 
li ranul muncitor Grigore DăScălescu, S 
ll din Corni, care a lucrat tot anul cu 
ll soția, s-a ales cu 700 kg. grîu, 900 " 
ll kg. porumb boabe și alte produse. " 
ll Comparîndu-se aceste venituri s-a “ 
ll văzut clar că colectivistul este mult “ 
ll mai cî.șfigat. Mai mulți țărani întovă- ; 
ll rășiți au făcut cereri de înscriere în h 
ll gospodăria colectivă. ”

SUCEAVA Ccoiesp. „Scînteii“.). — 
Niciodată n-au avut tipografii svjca» 
veni atît de luciu ca în zilele aces
tea. La Suceava, Dorolioi, Botoșani, 
Fălticeni ca și. pș;,. ti,p,ografiiie.';mo- 
bile.l purtate de puternice -autocami
oane se scot, afișe, pliante, fotoga- 
zete,. fluturași și ioi; volante.’ Toate 
vorbesc despre realizările gospodă
riilor colective fruntașe din regiune' 
și despre schimbările survenite în 
viața satelor . și ■ a . colectiviștilor. 
Toate servesc un-uï singur scop : sa
tisfacerea' dorinței; țărănimii de a 
cunoaște cît mai mult despre mun
ca și traiul confraților săi din gos
podăriile colective spre care se în
dreaptă în masă.

In regiunea Suceava au apărut 
numai în cursul lunii februarie 
numeroase titluri de bjoșuri înt;-un 
tiraj de peste 16.000 exemplare', a- 
fișe și chemări către țăranii înto
vărășiți, de as&menea în tiraj mare. 
Deosebit de mult îndrăgită și aș
teptată în satele suceveno este foa
ia volantă (ediții speciale format 
mic al ziarului local „Zori noi"). Nu
mai în raionul Dorohoi în ul-

Comit.'etul regional de partid Bra
șov ă editat o serie dc broșuri și 
fotomontaje care popularizează suc- 
cesëte deosebite obținute de colec
tiviștii din regiune. Printre altele 
așa cum se poate vedea și din foto
grafia de mai jos, au apărut 
„In vizită la colectiviștii din 
Cristian-Sibiu", „Chemarea belșugu
lui“ care cuprinde însemnări din 
G.A.C. Daneș, „Bucurii de viață 

.nouă“ despre G.A.C. „11 Iunie"-Ifăl- 
chiu, „Drumul spre bunăstare“' îp 
care este prezentată G.A.C. „23 Au
gust" -Feldioara și altele.

Scrise interesant, viu, broșurile cu
prind o serie de fapte deosebite, 
convingătoare. Cum au obținut anul 
trecut 'colectiviștii din G.A.C. Cris
tian-Sibiu 2.653 kg. grîu, 2.663 kg. 
orz, 21.034 kg. cartofi, 23.000 kg 
sfeclă de zahăr — în medie la hectar, 
cum a crescut fondul de bază al 
G.A.C. „23 August"-Feldioara de la 
180.000 lei în 1950, la 4.500.000 lei 
în 1961 etc.

Asemenea exemple popularizate 
de agitatori, îi îndeamnă pe țăranii 
muncitori să intre în gospodăria co
lectivă.

Ieri s-a deschis în Capitală, 
pe B-dul 1 Mai nr. 322, noul 
clnematograi cu 800 de locuri 
și ecran lat, „1 Mai".

In fotografie : aspect al noii 
săli.

acont.de


un

de 
din

pămînt al 
ei bogată

loșca cu puii de aur, îmi spu
nea deunăzi un președinte de 

la Negru 
nou la noi

gospodărie colectivă 
Vodă, s-a descoperit 
în Dobrogea.
'-Çum Dobrogea e 

vechimii, cum în țărîna
s-au așezat ca într-un muzeu mile
niile și civilizațiile, se putea crede 
că președintele face desigur aluzie 
la o recentă descoperire arheolo
gică, mai de preț poate decît cele
brul tezaur de la Pietroasa. Colec
tiviștii dobrogeni descoperă ade- 

* sea si/.b brazda plugului numeroase 
urme ale trecutului pe care le păs
trează cu grijă, predîndu-le oame
nilor de știință pentru cercetare și 
pentru expunere. Anul trecut, spre 
exemplu, colectiviștii de la Rasova 
au semnalat muzeului descoperi
rea unor urme romane cu prilejul 
săpării unor fundații pentru con
strucțiile lor noi. S-au găsit resturi 
de ceramică și unelte, s-au găsit 
monezi vechi de aramă de pe vre
mea împăratului Tiberiu. In urma 
acestei semnalări cercetătorii au 
organizat un mic șantier arheolo
gic, iar colecția de relicve prove
nite de la Rasova s-a îmbogățit. 
Fapte asemănătoare s-au petrecut 
și la Ostrov, și la Comana, și în 
alte părți.

— Da, cloșca cu puii de aur s-a 
descoperit din nou la noi în Do
brogea, a repetat președintele.

— Unde anume ? am întrebat.
— In toată Dobrogea. Dobrogea 

noastră va crește anul acesta 
2.500.000 de pui și boboci și va a- 
sigura o matcă 
sări pentru anul 
cu tilc : ■ •

— Face mai
gură cloșcă cu puii de aur, nu-i 
așa? Uite ce tezaur creștem noi în 
Dobrogea numai în acest an.

Să-i string mina pentru această 
frumoasă poveste cu tîlc? I-am pro. 
mis că o voi reproduce în ziar, fi
indcă „tezaurul" descoperit de co
lectiviștii dobrogeni este la înde- 
mîna tuturor colectiviștilor. Pretu
tindeni unde fermele avicole sînt 
bine gospodărite și conduse, ele au 
devenit un tezaur pentru gospodă
riile colective.

— Da, gospodăriile de stat și co
lective din Dobrogea vor crește a- 
nul acesta o populație de găini 
care ar putea acoperi multe hec
tare din plaja de la Mamaia, Man
galia și Eforie, și o populație de 
rațe și gîște care ar putea acoperi 
cu penajul lor alb întinse hectare 
diîr-aria albastră a mării. Adunate 
laolaltă, aceste popoare de orătă
nii te-ar putea asurzi, cu larma lor, 
iscînd cu bătăile aripilor o adevă
rată furtună.

— Asta e sarcina pentru anul a-

«esta, a mai adaugat președintele. 
Anul viitor vom crește și mai mul
te. Recomandarea partidului e cla
ră și întemeiată : să realizăm o în
cărcătură la suta de hectare de cel 
puțin 500—600 de păsări. Este loc 
deci pentru mai mult.

Ca să crească aceste popoare de 
pui. dobrogenii au crescut mai în- 
tîi... crescătoare. Am cunoscut cî- 
teva dintre ele vizitînd gospodării 
colective din Dobrogea și școala 
de crescătoare de la Eforie.

femei cu 
Pe atunci, 

Maria Poș- 
în acest sec- 
socoteau că 

„între cotețe“.

este tocmai 
și demnității

păsări, îmi

de 950.000 de pă- 
viitor. Și zîmbind

mult decît o sin-

9 O-------

Carnet cultural
Turneu prin Oltenia

Colective ale Teatrului Național din 
Craiova și Filarmonicii de Stal „Ol
tenia" prezintă numeroase progra
me artistice în fața țăranilor munci
tori. In peste 30 de localități din re
giunea Oltenia au lost susținute, în 
ultima vreme, spectacole cu piesele 
„Neamurile" de T. Bușecan și „Risul 
păminlului" de Gh. Jențulescu. Or
chestra populară „Doina Olteniei“ 
s-a deplasat în satele Coșeveni, Dea
lul Mare, Ghindeni, Teasc-Secui, Ciu
tura, in comunele Vîrvari și Terpe- 
zila etc. In prima jumătate a lunii 
martie orchestra se va mai deplasa 
în 30 de localități. De asemenea, an
samblul de cîntece și dansuri „N. 
Bălcescu” a pregătit un program ar
tistic cu care întreprinde un turneu de 
20 de zile prin satele regiunii.

La școala tinerilor artiști

Școala populară de artă din Con
stanța este frecventată de peste 340 
de muncitori, tehnicieni, funcționari, 
colectiviști și mecanizatori din regiu
nea Dobrogea.

Cursurile de canto, pian, acordeon, 
grafică și pictură, actorie, balet ele. 
vor fi absolvite în acest an de o nouă 
serie de aproape 100 absolvenți care 
vor contribui, cu cunoștințele primite 
in școală, la dezvoltarea activității cull 
lural-arlistice din întreprinderile, in
stituțiile și unitățile agricole ale re
giunii.

Au terminat prima fază
a festivalului bienal

>

„I, L, Caragiale“

FĂGET (coresp. „Scînteii"). — In 
satele raionului Făget s-a desfășurat 
timp de trei săpfămîni faza inferco- 
munală a festivalului bienal de teatru 
de amatori „I. L. Caragiale". Au par
ticipat 64 echipe de teatru ale că
minelor 
preți, 44 
fistici.

Artiștii 
in concurs cu piese de teatru care 
militează pentru consolidarea econo- 
mico-organizaforică a gospodării
lor colective. Piese ca „Las-că vine 
Nufă", „Bucuroși 
tele s-au bucurat 
ces.

La spectacolele 
inlercomunslă au 
de țărani colectiviști. In prezent for
mațiile se pregătesc pentru faza ra
ională a festivalului.

culturale cu 400 de inter- 
recilafori și 33 cititori ar

amatori s-au prezentat

de oaspeți" și al
de un frumos suc-

con
tară

gîndesc și celelalte colec- 
care lucrează în acest sec-

mai spus Moria Socoteală:

Gospodăria noastra vrea sa 
fie fruntașă și la păsări, nu numai 
la oi. se mîndreste 
colegă cu 
cîtiva ani 
Topalu.

— Anul

Ioana Coroi, 
ultimele două fruntașe de 
în sectorul avicol de la

trecut am avut la Topalu 
o turmă de 12.000 de of. Ca să nu 
rămînem mai prejos față de ciobani, 
ne-am propus să creștem anul ăsta 
16.000 de păsări. Dacă ar fi să ne 
luăm la întrecere cu ciobanii, șine 
vom lua. ar trebui să avem de cel 
puțin cinci ori mai multi pui de
cît miei, de cîteva ori mai multe gă
ini matcă decît oi de tuns.

— Puii .cresc mai repede decît 
mieii, obiectează cineva.

— Da, dar sînt mai gingași, 
apără profesia Ioana. Trebuie 
ai față de ei o grijă 
văd cum s-ar putea 
un cioban, cum ar 
un cioban boboci de 
găină

— Asta-i meserie

de mamă, 
ocupa de 
putea păstori 
rată si pui de

de femeie, în
cuviințează Ioana Coman de la Pe- 
cineaga.

Și la Pecineaga, ca și în alte sate, 
„rivalitatea“ în privința fermei zoo
tehnice prinde bine, împinge lucru
rile înainte. Tot mai multe femei co
lectiviste se îndreaptă către fer
mele avicole, găsind aici un cîmp 
larg de 
ceperii, 
lor față 
ștesc.

afirmare a talentului, a pri- 
a dragostei și răspunderii 
de dezvoltarea avutului ob

Pretutindeni, în munți, 
acțiunea puternică a cu- 
renjilor și apelor ero
dează permanent sfîn- 
cile, modelîndu-le și 
conturîndu-le în infinite 
forme felurite. In spe
cial asupra rocilor cal- 
caroase, mai pujin dure, 
agenfii naturali acțio
nează în mod vizibil. 
Astfel, în majoritatea 
munților noștri stîncile 
au căpătat forme diferi
te, uneori curioase.

Aceste „monumente" 
dăltuite de natură de-a freie Doamnei din 
lungul veacurilor incin
tă și atrag, dînd un far
mec inegalabil drume
ției de munte.

Celor mai interesante

formații de sfînci, local
nicii le-au căutat ase
mănarea cu via|a, le-au 
dat denumiri legate de 
această asemănare, iar 
uneori le-au însăilat le
gende.

Nenumărat: turiști po
posesc spre a admira 
minunatele sfînci ale 
Ciucașului, cum sînt, Ti
găile, Sfinxul Brafocei, 
Babele la sfat, Mamu
tul, Colții Nafrei, 
menii Ciucașului 
sau Babele, Sfinxul 
munții Bucegi, sau

Ciu. 
traseul bandă 

la jumătatea 
înfîlnim în 

potecii două

1

Se poate să tragi la hotel cînd în 
orașul pe care-l vizitezi ai un prie
ten bun ? Nit se face ! M-am dus la 
bunul meu amic Ștefănescu. Lo
cuiește în Sibiu, Str. Armatei Roșii, 
Blocul 1.

Dar, drept să spun, mai bine luam 
o cameră la hotel. Nu. Să nu cumva 
să credeți că Ștefăneștii n-au fost 
ospitalieri cu mine.

Atunci ?
In prima noapte petrecută la ei 

era gata, gata să mă 
de inimă.

Cum ?
Poveste mare. Am 

Ștefăneștii la. amintiri 
miezul 
vorbit... 
bosit și 
văd. în 
în pat. Sting lumina, pun capul 
jos și aud : bang, bang, bang. 
O pendulă. 12 lovituri. Miezul 
nopții. Îmi caut un culcuș mai 
bun și... Pac, pac, pac ! îmi o- 
presc respirația. Pocăhiturile 
veneau de undeva din apropie
rea mea. Ce naiba să fie ? Ciu
lesc urechile. O fi vreun păian
jen cu un picior de lemn. Și 
tocmai cînd eram gata să ați
pesc, aud că se deschide încet, 
încet de tot ușa. Mă uit spre 
ușă. Ștefăneștii ! Amândoi. înaintau 
spre mine în virful picioarelor. în
chid ochii și aștept. Mă pomenesc 
luat pe sus cu pat cu tot. M-au mu
tat în partea opusă a camerei.

Au plecat. Uite cum se poate îm
bolnăvi un om de nervi, îmi zic 
se deschide din nou ușa. Apar 
Ștefăneștii. Tot în vîrfuri. Ce se 
tîmplă în casa asta ? Mă uit pe 
riș la ei. Acum au ce au cu șifonie
rul. 11 trag spre hol. Visez ? Mă 
ciupesc cît pot de tare. Nu visez.

Pac, pac, pac. Au început iar po- 
căniturile. Aprind 
Bag capul sub pernă...

Cu chiu

— Cum ai dormit a: 
întreabă unul din ei.

— Păi... să ‘vedeți...
Dar, pînă să intru 

intervenit Ștefănescu.
S-a întors spre șefi 

t-a spus :
— Patul în care di 

fapt în colțul celălalt < 
fonierul pe care l-ați 
era aici în camera.

încerc să mă apăr :
— Dar credeți-mă,, 

tat eu.
— Vedeți, și te’ 

cadă... Mi se 
Trebuie să. 
odată aco-A'i;. A'-jp. .

Așadar tfeVo 
tul ca s % O P-J1 O p-'ț) . 
cănituh ' ■ 
ril e teri r,,o £ Ö. * . 'S

După
Ștefănescu
cretă , și a tras 'pe’CL^. 
linie. Mai erau acolo vreo șaSe- 
șa.pte linii. II întreb:
- ?i 

mai e ?
— Țin 

lor.
— Nu
— Cîte linii, atîtea comisii. 

In blocul ăsta ne-am mutat a- 
trecut. In august am sesi- 

I.L.L.-ului că plouă prin acope- 
A venit o comisie să consta-

Mergînd de la cabana 
Ciucaș spre vîrful 
caș pe 
albastră, 
drumului 
sfînga
sfînci coljurafe ca niște 
uriași sfînd în picioare, 
cărora localnicii le-au 
spus „Babele la sfat“ 
(fotografia din stingă). 
In munjii Cibinului, 
mergînd pe poteca mar
cată cu bandă roșie, 
care pornește de la 
Complexul Păltiniș la 
cabana Obîrșia, putem 
întîlni această sfincă u- 
riașă ca un cap ome
nesc cu șapcă (fotogra
fia din dreapta).

Sutele de mii de păsări pe care 
le va crește Dobrogea în a- 
cest an sînt în mîinile acestor fe

mei. In miinile lor materne se află 
această zestre de aur a Dobrogei.

— înainte, ne spune Petrona Bu- 
nescu de la G.A.C. Traianu, era 
poate mai ușor să crești copii de
cît pui. Copiii creșteau de capul 
lor, îi creșteau sărăcia și nevoia. 
Ne-am învățat acum să trăim alt
fel. Doică păsările am învățat să 
le creștem cu atîta grijă, după cum 
spune știința, cum trebuie atunci să 
creștem copiii î

Pretutindeni în Dobrogea, ca și în 
alte regiuni din cuprinsul țării, am 
auzit această judecată apărută ca 
urmare a marilor schimbări în bine 
petrecute în viața satului. Cuceri
rea unui trai frumos și civilizat, în
sușirea profesiilor noi legate de a- 
grotehnică, de zootehnia modernă, 
răspîndirea culturii în straturi tot 
mai largi, provoacă transformări în 
modul de a gîndi al oamenilor, în 
felul lor de a privi nu numai munca, 
problemele profesionale, ci și pro
blemele de viață într-un sens mai 
larg.

Aceste femei, mereu mai multe și 
mai bine pregătite, 
știința și tehnica nouă a belșugului, 
au devenit un reazem de nădejde 
al gospodăriilor noastre colective, 
făuritoare de bogăție, elemente îna
intate ale construcției socialiste la 
sate.

Ge- 
etc. 
din 

Pie-
Ra-

rău, strungile și feres
trele din munjii Făgă
raș, turnurile, zaplazu- 
rile și prăpăstiile Pietrei 
Craiului.

de la incubatoare a scos

ce privește 
descoperită 

Dobrogea.

Așa 
cloșca 
pentru

anul 
con- 
ciști- 
întă-

de aur, 
oară în
★

stau lucrurile în 
cu puii 
a doua

— Puii noștri de aur cresc 
aripi bune, a încheiat președintele 
de la Negru Vodă, fălindu-se cu 
fermele lui de păsări și cu cresmă-

însușindu-și

c

Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia“. Moment din spectacol.

a Oltina, pe malul Dunării, 
SL_ în raionul Adam-Clisi, ideea 

creșterii păsărilor a fost primită la 
început cu neîncredere. Așa a fost 
la țnceput, în primii ani, cînd co
lectiviștii de la Oltina nu știau că 
fermele de păsări sînt un tezaur 
și cînd noua profesie, cea de cres
cătoare, era privită de 
oarecare stinghereală. 
Maria Socoteală sau 
taru, fruntașele de azi 
tor, lucrau la cîmp și 
nu prea face să stai

Discutînd cu ele acum, cînd gos
podăria coleictivă „Victoria' crește 
20.000 de păsări anual, realizînd 
venituri de sute de mii de lei, ceea 
ce te impresionează 
sentimentul mîndriel 
acestei noi profesii.

— Crescătoarele de
spunea una din cele două Marii de 
la Oltina, trebuie să fie colectiviste 
cu nivel ridicat. In sectorul ăsta nu 
poți lucra fără să înveți mereu... 
Cum poți, spre exemplu, să 
duci procesul de incubație
să-i cunoști legile ? Cum poți să a- 
juți puiului să se dezvolte mai re
pede fără să știi cum să-1 hrănești 
științific, să-i asiguri igiena ?

Așa 
tiviste 
tor.

Ne-a
— Cum am redus mortalitatea Ia 

pui? Am respectat densitatea pe su
prafață, le-am dat temperatura care 
le priește, 1-a.m hrănit bine, cu lot 
ce le trebuie, așa cum scrie la 
carte. Fiindcă sînt bine îngrijite, 
păsările încep la noi ouatul de la 
cinci luni. Anul trecut am valori
ficat aproape 100.000 de ouă.

Maria Socoteală s-a clasat 
trecut prima pe regiune la 
cursul „Cine știe zootehnie, 
gă“. Ferma la care lucrează
rește practilc prestigiul pe care si 
l-a dobîndit, fiind un bun exemplu 
pentru gospodăriile colective din 
jur.

— Dar nu stăm pe loc, îmi spune 
ea. învățăm, învățăm mereu. Fer
ma noastră se dezvoltă, trebuie să 
atragem la creșterea păsărilor si 
alte femei. De fapt, acum nu mal 
trebuie să le atragem. Vin ele sin
gure, Nu-i femele în Oltina care să 
nu vrea să lucreze la noi. Asa că 
putem să organizăm o adevărată 
întrecere pentru alegerea celor mai 
bune.

ÄA ceastă întrecere pentru „cine 
/iWkștie zootehnie” se desfășoară 

din plin la cursurile de iarnă de la E- 
forie. încă o serie de 280 de crescă- loazele gospodăriei, 
toare din toată Dobrogea au absol
vit de curînd cursurile de zece zile 
care au loc iarna. Si-au dat întîl- 
nire aici crescătoare fruntașe cu 
experiența acestei noi profesii, 
printre care Elisabeta Gălbisor de 
la Corbu de Sus, sau Ecaterina Că- 
tană de la Cogealac, și crescătoare 
mai tinere ce frecventează pentru 
întîia oară cursurile, cum sînt Tu- 
dora și Stana Carsic de la To.palu.

Fata
din cuptorul fertil o tavă nouă cu 
cocoloașe de aur. Sînt 
din viitoarele sute de 
urăm bun venit !

PAUL

cîteva sute 
mii. Să le

ANGHEL

îmbolnăvesc

depănat 
pînă la 

nopții. De cite n-am 
Pînă la urmă am o- 
visul meu era să mă 

pat. In sfîrșit, iată-mă

■

I Illi

VENI
O producție a studioului „Mos- 

film". Film distins cu Premiul 
pentru originalitate și spirit crea
tor și cu Premiul criticii italiene 
la Festivalul 
mului de la

Scenariul : 
xandr Alov,
Regia : Alexandr Alov, Vladimir 
Naumov. Imaginea : Anatoli Kuz- 
nețov. 
kov.

In 
xandr
Stanislav Hitrov (șoferul Rukavi- 
țîn), Viktor Avdiușko (soldatul 
Iamșcikov), Liudmila Saporenko 
(Barbara).

Internațional al fil- 
Veneția, 1961.
Leonid Zorin, Ale- 
Vladimir Naumov.

Muzica : Nikolai Karetni-

rolurile principale : Ale- 
Demianenko (Sit. Ivlev),

șt... 
iar 
în- 
fu-

bricheta. Nimic.

cu vai am adormit.
Mă pomenesc înghiontit. 

Ștefănescu. Se făcuse ziuă.
— A venit o comisie, îmi 

Povestește-le ce-ai pățit azi
— Comisie? Ce comisie?
N-a mai avut timp să-mi răs

pundă. In cameră au intrat cîțiva 
cetățeni.

Tresar.

zice el. 
noapte.

cu liniile astea ce

contabilitatea comisii-

înțeleg.

ce-aez co- 
o -fi

timp

nul 
zat 
riș. 
te unde plouă. După, asta a venit 
alta să vadă de ce plouă, a urmat 
a treia să determine precis pe ce a- 
nume plouă. A patra a stabilit că 
trebuie făcute reparații. S-au făcut 
niște reparații. După reparații a în
ceput să pice și mai tare în casă. 
Drept care a început să plouă iar 
cu... comisii.

— Și numai în apartamentul du- 
mitale ?

— Da de unde, mai în toate came
rele de la etajul III.

— Și comisia asta de astăzi 
spus ?

— A spus că o să ne repare 
perișul, dar nu acum. Cînd 
timp frumos.

— Da’ ce, plouă și cînd e 
frumos ?

— Nu plouă, dar asta nu le-am 
mai spus-o... Mi-era teamă să nu 
trimită altă comisie care să stabi
lească de ce nu plouă în casă și pe 
timp frumos.

— Auzi, nene Ștefănesc.ule, eu 
dacă, aș fi directorul I.L.L.-ului, 
după noaptea asta pe care am pe
trecut-o la d-ta, imediat aș lua mă
suri... De ce nu-l inviți și pe direp—- 
tor într-o noapte ploioasă la d-

— Cu el nu se prinde. Are des 
reclamații despre acoperișurile a. 
Cunoaște problema... Apropo, n 
închipui cît de mult m-am buci 
eu aseară, cînd a, început să ploi

— De ce ?
— Mi.-am zis : prietenul ăsta ' 

meu, adică tu, scrie citeodată . 
foiletoane. Ia să-l pun eu în temi 
Și te-am pus.

NICUȚĂ TÄNASE
-------O 90-------

titular al filmului este conștiința 
majorității omenirii — reprezentată 
în primul rînd prin oamenii sovie
tici crescuți de orînduirea socialis
tă — conștiința umană așa cum a 
ieșit ea din greaua experiență a 
războiului antihitlerist, la granița 
dintre două ere, dornică să se scoa
tă definitiv războiul din istorie. Iar 
șoferul Rukovițîn și soldatul Iamșci
kov, principalele personaje, care în
trupează ideile filmului, nu reprezin
tă niște alcătuiri artificiale și didac
tice, pioni ai unei demonstrații ab
stracte, ci sînt ființe vii, oameni so
vietici, cu un relief psihologic ui
mitor, de o originalitate care-i face 
de neuitat.

Aici a contribuit într-o măsură 
considerabilă, pe lingă măiestria, 
cunoscută din alte filme, a regi
zorilor, și interpretarea magistrală 
a celor doi actori.

Iată-1 pe soldatul Iamșcikov (Vik
tor Avdiușko), eroul acesta atît de 
original în tipologia filmelor „de 
război”, dacă nu chiar unic ! E o- 
mul care nu vorbește, nu aude, care 
se mișcă 
încetineală 
care pare 
se petrec
zonă ermetică a conștiinței ; el este 
martorul aparent mut, rezervorul în 
care s-a strîns parcă toată dure
rea lumii, toată drojdia amară a 
suferinței, a trudei supraomenești a 
soldaților, a femeilor, peste care au 
trecut uraganul de foc și fier al 
războiului, cruzimea lui. Ochii lui de 
ostaș care a vărsat sînge pentru a 
infringe fiara fascistă, sînt ochii 
omenirii, ochii care au privit pînă în 
fund prăpastia războiului. El nu vor
bește, dar prin gesturile lui de o 
mare elocvență, în momente cu a- 
devărat memorabile ale filmului, 
pronunță o condamnare implacabil 
a războiului, o condamnare 
purcede din rădăcinile 
adinei ale vieții, o cond 
flexibilă și definiți’-” 
nu numai din sufr 
din cunoaștere.

Șoferul Rukavițîn, Pașa, (Stanis
lav Hitrov) e omul care iubește 
fără rezerve viața, omul în care 
optimismul este forța motrice prin
cipală, care își face datoria cu sim
plitate și umor, fără nici o urmă 
de emfază. El reprezintă poporul 
imens și neînvins care a dus toate 
greutățile războiului, păstrîndu-și 
intacte forța lui vitală, încrederea în 
ziua de mîine, predispoziția naturală 
spre acțiune și muncă, fertilitatea 
imaginației și autoironia.

Peste ruinele fumegînde, cei doi 
ostași sovietici își primejduiesc via
ța pentru a transporta o femeie ger
mană care trebuie să nască. Gestul 
lor e cu atît mai simbolic, cu cît — 
făcînd aceasta — Pașa va cădea 
victimă unui glonț hitlerist, chiar în 
ultima zi de război ; dar mersul is
toriei e de neîntors și el va trebui 
să aducă pace tuturora, inclusiv 
„noului venit’, pruncului german 
abia sosit pe lume.

■ Toate episoadele filmului au o 
încărcătură considerabilă de emo
ție artistică și de semnificații cu 
o rezonanță bogată în inima și min
tea spectatorilor.

Mijloacele de expresie artistică 
folosite în acest film remarcabil 
sînt prin excelență cinematografice, 
rezultat al unui constant efort no
vator caracteristic realismului so
cialist și școlii cinematografice so
vietice actuale. Vizionînd acest film, 
spectatorii au un nou prilej fericit de 
a-și face o idee cuprinzătoare despre 
marile virtuți realiste și poetice ale 
artei cinematografice. A avea în 
memorie un astfel de model artis
tic, atunci cînd ești pus în situa
ția de a face aprecieri de valoare 
asupfă altor filme, e un lucru im
portant și absolut necesar nu nu
mai pentru un cronicar cinemato
grafic. Iar cultura cinematografică 
și discernămîntul estetic al tuturor 
șe pot forma numai pe calea con-

războiul nu-i privit ca o răfuială, 
gigantică și tragică, nici pacea, 
care va urma după el, ca o „tra
dițională” pauză armată, care ar 
prefața o viitoare ciocnire nimici
toare. In lumina umanismului so
cialist, războiul e văzut în acest 
film ça o amară și decisivă luare 
de cunoștință a oamenilor, ca ulti
mul capitol al unei serii de catastro
fe armate, provocate de rapacita
tea capitalistă, de militarism, ca o 
„experiență" odioasă și antiumană, 
pentru a cărei eliminare din sfera 
acțiunii istorice, omenirea începuse 
— încă în momentul cînd se în
cheie filmul — să-și creeze mijloa
cele și forțele morale și materiale 
necesare.

filmului se desfășoară 
pe urmă zi a războiului

ani. în tristețea peisajului 
care distrugerile au intro- 
dezordine și haos, în am-

Acțiunea 
în cea de 
antihitlerist, pe teritoriul Germaniei. 
E ultimul val al marelui ocean de 
suferință și sînge care se sparge, 
obosit parcă, după furtuna teribi
lă care a bîntuit, fără oprire, atî- 
ția 
în 
dus
bianța plină de ceață, de fum, de 
ploaie, în dezolarea care apasă 
peste tot, dincolo de toate acestea, 
licăresc rezervele fundamentale de 
optimism și încredere în viitor din 
sufletele oamenilor, și o hotărîre, 
o hotărîre inflexibilă, neîndupleca
tă, de a spune nu războiului.

De aceea, mi se pare că eroul

DOCUMENTE 
PRIVIND UNIREA 
PRINCIPATELOR 

— VOLUMUL I

Editura Aca
demiei R.P. Ro
mine a înce
put publicarea 
unei colecții 

„Documente pri-în cinci volume de
vind Unirea Principatelor" — redac
tor responsabil acad. A. Oțetea. 
Primul volum, apărut zilele acestea 
(întocmit de Dan Berindei — res
ponsabilul acestui volum — Eleo
nora Alexlu, Trifu Selea și Apostol 
Stan), cuprinde documente interne 
din anii 1854—1857. Printre acestea 
sînt documente administrative (ra
poarte, adrese, ordine, procese 
verbale ale diferitelor organe admi
nistrative și petiții adresate autori
tăților), documente privitoare la pro
blema reîntoarcerii în țară a revo
luționarilor exilați sau emigrați după 
revoluția din 1848. Toate materialele 
sînt inedite cele peste 800 de pie
se documentare conțin informații 
care ajută la reconstituirea epocii 
istorice a Unirii Principatelor.

Volumul IV 
al „Istoriei filo
zofiei" (redac
tori : M, A. Dîn- 

B. M. Kedrov, M.

Despre război s-au scris multe 
cărți și s-au făcut și mai multe fil
me. Atitudinea artiștilor față de a- 
cest domeniu trist al experienței 
umane a fost diferită. Cei care s-au 
resemnat sau au pretins că fac 
artă „obiectivă” și „liberă" pe o 
astfel de temă, n-au fost cu totul 
dezinteresați și „liberi". Ei s-au pla
sat, în fond, pe poziția militarismu
lui și a acelor forțe agresive din 
lumea capitalului care prezintă 
războiul ca pe un fenomen natu
ral, ca pe o calamitate istorică na
turală, ca pe o catastrofă neprevi
zibilă, din seria cutremurelor de 
pămînt, a inundațiilor sau a ci- 
cloanelor, care nu pot fi evitate, 
împotriva cărora nu există mijloace 
de eliminare și cărora, prin urmare, 
omenirea e silită să li se supună, să 
le accepte ca atare și să încerce 
să le supraviețuiască, ridieîndu-și 
periodic din ruine orașele, vinde- 
cîndu-și rănile, completîndu-și rîn- 
durile decimate, pînă la următoa
rea catastrofă „neprevăzută” și așa 
mai departe pînă la sfîrșitul veacu
rilor...

Și în filmul „Pace noului venit" 
este vorba de război. însă,

„Tăndărică" pregătește 
intr-un act : „Rochița cu 
Victoria Filipoiu, și „Cu 

pe dos" de Alecu Po- 
vor alcătui, in regia lui

In pregătire, la „Țăndărică“

prezentate în faza 
asistat peste 4.000

Teatrul 
două piese 
figuri” de 
pantalonașii 
povici, care 
N. Massim, un spectacol cu păpuși 
pentru preșcolari. Ansamblul de ma
rionete repetă, In regia Margaretei 
Niculescu, transpunerea scenică a po
vestirii în versuri „Cartea cu Apolo- 
dor" de Gelu Naum.

O scenă dtn film.

aparent automat, cu o 
meditativă și gravă, 

absent la toate cele ce 
în jur, cufundat într-o

r
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artistice.

ISTORIA 
FILOZOFIEI — 
VOLUMUL IV

nik, M. T. lovciuk,
B. Mitin, T.D. Oizerman, A.F. Okulov) 
publicat în traducere romînească de 
Editura Științifică cuprinde, împreu
nă cu volumul III, istoria gîndirii filo
zofice din a doua jumătate a secolu. 
lui al.XIX-lea. In acest volum este 
oglindită gîndirea filozofică a poporu
lui rus și a altor popoare din U.R.S.S., 
precum, și a popoarelor din Europa 
răsăriteană, din S.U.A. și din țările 
Americii Latine, din China, India, 

,’Japonia și din țările Otierjtului A- 
ropiat și Mijlociu.VICTOR ILIU
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e nu- 
av ji spre

?roces&dde co- 
,vcț pretutindeni: 

la automatele 
,i societatea în 
recent a fost ex- 
aresantă — uni-

-u,. guvernează pro-- '■ 
imandă, indiferent dacă

,ră în sistemul nervos al : 
iau al orhului, într-o ma- ' 
.cui, în dispozitivele de 
le unor instalații auto- 
In formațiile economice 
ți contemporane.
cipiu al unității legilor 1 
are și o anumită va- 1 

ă. El oferă posibilita- 
œrifica pe modele ne- 
;rite ipoteze cu privi- 
area sistemului ner- 
pe fiziologi să înțe- 

ne activitatea lui. Dar 
i însemnătate și pen- 
.ntrucît examinarea a- 
rctivității omului, ana- 
r ei fiziologice și psi- 
naștere unor idei noi, 
^ire pot duce la con- 
- automate complexe. 
' aflăm în pragul rea- 
,șini uimitoare în 

èze obiectul activită- 
în prealabil să fie in-

e formule matematice ; 
rarea informațiilor ob- i 
i>rba de instalații care ; 
e sau învață singure | 
itor, vor putea stabili ] 
istem pe baza a nu- ] 
ie și indicii pe care - 
le poate urmări. i
cele mai interesante i 

cel de a învăța ma- i 
gă anumite imagini. I 

agini pot fi litera „A", i 
ii. bărbat", „cifra 1"

de acad. V. TRAPEZNIKOV 
directorul Institutului ■ 

de automatică și telemecanică 
, . > Moscova

ractere diferite. Pentru instruire au 
fost folosite cîte 40 de modele ale 
fiecărei cifre, pe cînd celelalte 160 
de modele — pentru verificarea ma
șinii, dacă a învățat să le identifi
ce. în. cursul instruirii, i s-au arătat 
mașinii cele 40 de dire alese și i 
s-a. comunicat pîintr-un cod con
vențional ce fel de cifră este aceas
ta. Apoi i s-au arătat celelalte 160 
de variante ale fiecărei cifre, pe 
care mașina nu le văzuse înainte 
și pe care trebuia să le distingă.

'ușoară, în general, 
vățămînt î Profeso- 

imaginile, stabl
es criterii — un 

„c — cu ajutorul că- 
,ă di identificate literele 

vinile. Apoi transmite acest 
_m elevului. Acest procedeu 

a imitat și la multe dintre mași
nile în curs de elaborare care ur
mează să citească litere de tipar 
sau de .mînă. Există însă și o altă 
formă a procesului de învățămînt. 
Fără a încerca să elaboreze anu
mite criterii sau să explice elevilor 
cum trebuie deosebite între ele li
terele „A" și „B", profesorul le pre
zintă cîțiva reprezentanți ai acestor 
litere și le spune ce anume litere 
sînt. într-un timp foarte scurt elevii 
învață să țe distingă cu precizie, 
deși criteriile sau programul pentru 
identificarea lor nu le-au fost comu
nicate.

La institutul nostru s-a elaborat 
un program care a fost pus în apli
care la mașinile numerice ale Cen
trului de calcul din Moscova și ale 
altor organizații. Chiar primele ex
periențe au dat rezultate surprinză
toare. La început s-au efectuat ex
periențe pentru instruirea 
în vederea identificării a 
fre : 0, 1, 2, 3, și 5 (cifra 4 
folosită în cursul primelor 
țe, deoarece contururile ei 
mână cu 1).

Au fost pregătite pînă la 200 de 
schițe ale fiecărei cifre, însă cu ca-

mai este în stare să prelucreze în
treaga informație necesară adoptă
rii unor soluții optime. Această sar
cină nu poate fi rezolvată decît cu 
ajutorul mașinilor.

In continuare, autorul arată că 
se elaborează în prezent, imitîndu-se 
structura celulei nervoase a omu
lui sau chiar a unor țesuturi ale 
sistemului nervos, diferite aparate 
și instalații capabile să se adapteze 
automat la schimbarea unor con
diții, dirijind procesul de producție 
potrivit condițiilor schimbate.

Optimizatorul automat, elaborat la 
Institutul de automatică și teleme
canică, încearcă singur diferite va
riante, modifică caracteristicile și 
chiar structura dispozitivului de co
mandă, astfel încît tot sistemul de 
dirijare automată dobîndește însu
șiri optime. Aceste optimizatoare — 
s-a și organizat fabricarea în serie 
a unora dintre ele — vor fi utili
zate în cele mai diferite domenii ale 
proiectării și cercetării științifice. 
Unele au și fost preluate de indus
trie și sînt folosite pentru menține
rea de regimuri optime în agrega
tele siderurgice, aparatele de radio- 
emisie și alte instalații.

O nouă direcție de dezvoltare a 
sistemelor cu adaptare automată o 
reprezintă dispozitivele cu autoin
struire care acumulează experiență 
în conducere și își ridică „califica
rea". Utilizînd această capacitate a 
lor, automatele își vor putea alege 
ele însele structurile optime și nor
me de comportare care, într-un nu
măr de cazuri, vor fi surprinzătoa
re chiar și pentru constructorul lor.

Sistemele comenzii automate exer
cită o serie de funcții ale omului 
și-l întrec chiar. Este însă nejust 
să se considere că automatele de 
comandă și dirijare înlătură total- 
omul din procesele de conducere, 
în majoritatea cazurilor sistemele 
moderne de comandă reprezintă sis
teme „om și automat" în care omul, 
înzestrat cu mijloace tehnice extrem 
de complexe și fine, continuă să de
țină rolul de conducător care ia ho- 
tărîrea definitivă.

Este cu neputință să se rezolve 
problemele proceselor de comandă 
limitîndu-ne doar la aspectul lor 
tehnic, fără a (ine seama de facto
rii psihologici și fiziologici legați 
de participarea omului la aceste 
procese. Omului trebuie să-i fie 
rezervat un asemenea loc și el 
trebuie pus în asemenea condiții 
încît munca lui să aibă conținut și 
totodată să iie ușoară. La institutul 
nostru se și efectuează lucrări 
această direcție, în colaborare 
psihologi și fiziologi.

Pe an ce trece, sistemele de

Din activitatea 
femeilor

DE PĂSĂRI

ÎN- PRODUCȚIE 
■ .... ........... ........................ n ,

Muncitoarele din uzina noastră 
obțin succese însemnate în între
cerea socialistă în cinstea zilei 
de 8 Martie. Miezuitoarele din 
sectorul de formare de la turnă
toria de fontă sînt în întrecere 
cu cele de la turnătoria de oțel. 
Ana Moraru, Elena Ionescu, Iu- 
liana Rada, Constanța Ioniță și 
alte tovarășe, au dat pînă acum 
numai miezuri de cea mai bună 
calitate. Succese însemnate au 
obținut și bobinatoarele din sec
ția electrică. Ele au realizat 5.000 
lei economii la sîrmă de bobinat 
și material izolant. Muncitoarele 
din secțiile sape-foraj și uzinaj 
au obținut în aceste zile impor
tante depășiri de plan. Cele mai 
harnice au fost strungărițele Ste- 
liana Dobrogeanu, Valeria Soa
re, Vasilica Neagu, Maria Șerban 
și alteia.

ELENA RAILEANU 
maistru, 

uzina „1 Mai”-PIoieștl

SFATUL CRESCĂTOARELOR

mașinilor 
cinci ci- 

nu a fost 
experien- 
se asea-

Din cele 800 încercări efectuate, ma
șina nu a greșit decît în .patru ca
zuri. Rezultatele primelor experien
țe au îndreptat atenția cercetători
lor institutului spre experiențe mal 
largi, în cursul cărora mașina a în
vățat să distingă cu succes toate 
cele zece cifre. în prezent se pre
gătesc experiențe pentru instruirea 
mașinii în vederea identificării tu
turor literelor aliabetului și chiar și 
a unor portrete.

Este limpede că, într-un viitor a- 
propiat, mașinile vor putea fi in
struite nu numai pentru identifica
rea imaginilor, ci și în studierea 
unor procese mai complicate. Scru- 
tînd viitorul ne putem imagina apa
riția unor mașini minunate, instru
ite pentru a-1 înlocui pe om în efec
tuarea unor operații care cer multă 
finețe. De pildă, o mașină învățată 
să aprecieze starea unui agregat 
după sunetul emis de acesta sau, 
ascultînd bătaia inimii, să stabileas
că diagnosticul.

Se înțelege că de la primele ex
periențe pînă la realizarea ideilor 
de mai sus, mai trebuie parcurs un 
drum lung și greu, dar primul suc
ces ne întărește convingerea că 
realizarea unor mașini la început 
identice, iar apoi adaptate prin in
struire pentru cazuri diferite, este 
posibilă și că aceasta este una din 
principalele direcții de dezvoltare a mandă automată cu un înalt grad 
automaticii.

în majoritatea covîrșitoare a in
stalațiilor moderne regimul procesu
lui, programul de dirijare, sînt date 
de om cu toate amănuntele lor. în 
ultima analiză însă, pe noi ne inte
resează numai rezultatul general al 
procesului de lucru, calitatea pro
dusului obținut, economicitatea in
stalației etc. Obținerea economici
tății maxime a procesului de lucru 
ne determină să căutăm condiții 
care să asigure un regim optim de 
funcționare a agregatului, secției, 
uzinei și chiar a unor ramuri de pro
ducție. Dar sarcinile dirijării se com
plică în așa măsură încît omul nu

La biblioteca căminului cultu
ral din comuna Dragalina, raio
nul Bîrlad, comitetul comunal al 
femeilor a organizat o consfătui
re cu colectivistele din G.A.C. 
„8 Martie”. Crescătoarele de pă
sări fruntașe din gospodărie au 
împărtășit din experiența lor. 
Luța Rugină, de pildă, crește 
2.000 pui. Rezultatele bune ob
ținute de această crescătoare de 
păsări ca și de colectivista Ținea 
Călin, se datoresc și cunoștințe
le r căpătate din cărțile de avi- 
cultură împrumutate de la biblio
tecă.

GHEORGHE ROTARU 
colectivist

LA CERCUL DE CITIT

in 
cu

co

de organizare vor executa funcții 
tot mai complexe. Problemele teh
nicii se vor împleti astfel din ce în 
ce mai mult cu problemele altor 
domenii ale științei, impunînd o co
laborare strînsă între matematicieni, 
fizicieni, chimiști, fiziologi și psiho
logi. în domeniul automaticii ne 
putem aștepta la progrese excep
țional de interesante și deosebit 
de importante pentru știință, care 
vor înlesni folosirea tehnicii cu înalt 
grad de perfecțiune, specifice socie
tății comuniste.

(Text prescurtat al articolului 
apărut în ziarul „Izvestia“).

Peste 50 de soții de mineri s-au 
adunat deunăzi la cercul de citit 
din circumscripția orășenească 
nr. 42 din Petroșeni. Elisabeta 
Argint și Ștefania Rusu au citit 
materiale în legătură cu ocroti
rea sănătății viitoarelor mame. 
După aceea, participantele la 
cerc, tinere și vîrstnice, au vor
bit despre grija pe care statul 
nostru democrat-popular o poar
tă femeii-mame. Valeria Benea 
e mamă a 5 copii. Ei sînt mari 
acum. Pe toți cinci i-a născut 
însă fără nici un fel de asisten
ță medicală. Astăzi — a arătat 
Ștefania Rusu — la maternitatea 
din oraș, soțiile minerilor sînt 
îngrijite de medici pricepuți și 
sînt ajutate să crească copii să
nătoși și voinici. Fiecare dintre 
cele 14 femei care au vorbit, au 
mulțumit călduros partidului pen
tru condițiile bune de viață crea
te lor și copiilor lor, condiții la 
care mamele lor nici nu au visat 
în trecut.

MARIA IORDACHE 
DUMITRESCU 

actriță, Teatrul de Stat 
din Petroșeni

Pe pirtia de schi de pe Clabucet.

Un nou material de construcții
Tînărul savant sovietic V. Gluhovski a propus un 

procedeu de obținere a unor materiale de construcții 
de calitate superioară din pămînt obișnuit.

Denumirea dată noului material este gruntosilicat 
— pămîntul tratat cu o substanță cu proprietăți bazice 
și ars la o temperatură de cîteva sute de grade 
Celsius, se transformă într-o piatră rezistentă de cu
loare albă — într-un granit artificial.

Noul material este antiacid și nu se contractă. Din 
granit artificial se poate construi o casă întreagă, 
de la fundație pînă la acoperiș. Cu ajutorul unor 
coloranți, clădirile din granit artificial pot căpăta 
orice culoare.

Atlas 
din 1595
R. D. Germană 

a restituit R. P. 
Polone un atlas 
valoros datînd 
din anul 1595. 
Este vorba des
pre ultima edi
ție a atlasului 
„Theatrum orbis 
terarum" de A- 
braham Orte- 
lius, care pînă a- 
cum era păstrat 
Ia arhivele de 
stat din R.D.G.

Mașină de șlefuit pneumatică
Pal Jozsef, lăcăfuș-sculer din R. P. 

Ungară, este inventatorul unei mașini 
de șlefuit pneumatice. Esența invenției 
sale constă în perna pneumatică am
plasată între mașină și placa de oțel. 
Ea înlătură aproape orice frecare și 
este mai perfectă decît orice lubrefiant. 
Dispozitivul se poate mișca în orice 
direcție, necesitînd un efort minim din 
partea muncitorului. Perna pneumatică 
este realizată cu ajutorul unui compre
sor.

Mașina contribuie la ridicarea pro
ductivității muncii.

In amintirea lui Dickens
Singura clădire din Londra care-și păstrează pînă 

în zilele noastre aspectul pe care l-a avut în timpul 
vieții scriitorului Charles Dickens (de la nașterea că
ruia s-au împlinit de curînd 150 ani) este „Casa lui 
Dickens" situată chiar în inima orașului. Această clă
dire, în care scriitorul a locuit mai bine de doi ani, 
aparține acum „Asociației Dickens". Aici a fost ame
najat cu multă dragoste un mic muzeu: au fost 
strînse portrete, scrisori scrise de mîna lui Dickens, 
ilustrații clasice la cărțile lui, primele ediții și obiecte 
folosite de scriitor. Se găsește aici și cea mai bogată 
colecție de cărți-- scrise despre Dickens, precum și de 
opere ale lui traduse în limbi străine, în alte țări. 
Printre exponate figurează și un volum „David Cop
perfield“ care a ajuns pînă la Polul Sud împreună cu 
participanții expediției căpitanului Scott — un ade
vărat monument de iubire și recunoștință populară 
față de marele scriitor.

Un grup 
arheologi 
tici a 
săpături 
km. de 
togorsk, i 
unde se constru
iește laoul de a- 
cumulare Verh- 
neuralsk. Aici au 
fost descoperite 
două așezări o- 
menești datînd 
din al doilea mi
leniu î.e.n., locu
ite de 
din așa 
„cultură 
nov". Printre lu
crurile găsito se 
numără rămăși
țe de vase 
ornamente 
racteristice, 
turi de 
și obiecte 
bronz.

de
i sovie- 

făcut 
la 20 
Magni- 

în zona

triburi 
numita 
Andro-

Satul otrăvit
In apropierea satului Arance, si

tuat în partea apuseană a Pirineilor 
din Franța, se găsește o uzină de ra
finare a petrolului. Aceasta arde, 
sub cerul liber, gaze conținînd un 
mare procent de produse sulfuroase.

Monedă 
veche

Un agricultor spa
niol a găsit în re
giunea Mora de To
ledo o monedă ro
mană de bronz care 
poartă pe o parte e- 
figia împăratului Au
gust (anul 

•— anul 14 
pe partea 
lauri cu
„M V N " și inscripția 
„Tvriso“, vechiul nu
me al orașului Ara- 
zona (provincia Sa- 
ragosaj.

63 î.e.n. 
e.n.), iar 
cealaltă 
literele

Rasiștii și educația

de

V°lel : ProgresuL-T.S.fCA+ 

MoscovaDuminică de la ora 18, în sala sporturilor de la Floreasca, în cadrul „Cupei campionilor europeni“ la volei, se va desfășura întîlnirea dintre echipele masculine Progresul București și T.S.K.A. Moscova. In- tîlnirea suscită un interes deosebit dat fiind valoarea ridicată a voleibaliștilor sovietici. Echipa T.S.K.A. Moscova a sosit vineri- dimineață în Capitală. Returul meciului T.S.K.A.- Progresul va avea loc la 11 martie la Moscova.

După cum se știe, în a doua ju
mătate a lunii aprilie, țara noas
tră va găzdui cea de-a XV-a ediție 
a turneului internațional de juniori 
U.E.F.A. Turneul care reunește în 
fiecare primăvară tinerele speran
țe ale fotbalului european nu depă
șește nici el, după cum se vede, 
vîrsta... junioratului.. Anul acesta 
va sărbători 15 ani de existență. 
Iubitorii fotbalului de la noi așteap
tă cu interes confruntarea celor mai 
buni fotbaliști-juniori din Europa, 
în cinstea cărora de pe acum în 
București, Cluj, Brașov, Ploiești și 
Constanța, orașe gazdă, au început 
pregătirile. Pentru informarea citi
torilor noștri, redării pe scurt cîteva 
date din istoricul acestei importan
te competiții.

Turneul de fotbal al echipelor da 
juniori s-a desfășurat pentru prima 
oară în anul 1948. Prima ediție a 
fost cîștigată de echipa Angliei, care 
a întrecut în finală cu 3—2 echipa 
Olandei. In anul următor, Olanda 
găzduiește turneul. Dar și de data 
aceasta olandezii ajunși a doua oară 
în finală părăsesc terenul învinși 
cu 4-—1 de echipa Franței. Un an 
mai tîrziu, la cea de-a treia ediție, 
juniorii austrieci fructifică avanta
jul terenului dispunînd cu 3—2 în 
finală de Franța. Ediția IV-a, des
fășurată în Franța, este cîștigată de 
echipa Iugoslaviei. In următoarele 
trei ediții își înscriu numele prin
tre învingători R.P. Ungară și Spa
nia de două ori. Cea de-a opta edi
ție are loc în anul 1955 în Italia. 
Incepînd cu această ediție, juniorii 
R.P. Romîne debutează, cîștigînd 
grupa întîia. (amintim că turneul 
nu s-a disputat după sistemul 
actual ci numai pînă la cîștigătorii 
de grupă). In anul 1956 turneul 
are loc în R.P. Ungară. Selecțio
nata juniorilor noștri, din care fă
ceau parte printre alții Sfetcu, Je
nei, Tabarcea, Dridea, s-a compor
tat remarcabil, învingînd echipele 
Austriei cu 4—1, R.P. Polone cu 
2—0 și meci nul 1—1 cu Iugoslavia, 
ocupînd locul întîi în grupa a doua. 
Celelalte grupe au fost cîștigate de 
R.P. Ungară, Italia și R.S. Cehos
lovacă. Din 1957 (in Spania) siste
mul de disputare se schimbă. Cîș- 
tigătoarele de grupe joacă între 
ele semifinalele, finala și respectiv 
meciul pentru locurile III și IV. Ju
niorii noștri încep bine turneul. 
Cîștigă cu 2—1 meciul cu R.S. Ce
hoslovacă, cu 2—0 meciul cu Bel
gia, dar pierd în mod surprinză
tor în fața echipei franceze un 
meci în care au fost mult superiori. 
In anul 1958 fotbaliștii juniori se 
reîntîlnesc la Luxemburg. Repre
zentativa noastră cîștigă grupa C 
învingînd Olanda cu 3—1 și R.P..

Ungară cu 2—1. In semifinale pier
de însă cu 1—0 întîlnirea cu echipa 
Angliei. Turneul de la Luxemburg 
a fost cîștigat de echipa Italiei care 
a învins în finală cu 1—0 Anglia.

Republica Populară Bulgaria or
ganizează în 1959 cea de-a 12-a e- 
diție a turneului U.E.F.A. Selec
ționata juniorilor bulgari s-a pre
gătit bine și a reușit să-și înscrie 
numele pe lista învingătorilor. In 
finală, juniorii bulgari au învins pe 
cei italieni cu 1—0. Ediția urmă
toare desfășurată în Austria a pro
vocat multe emoții amatorilor de 
fotbal din țara noastră. Echipa ju
niorilor romîni cîștigă grupa D în
vingînd la scor cu 5—1 Spania, 4—1 
Franța și 3—0 Belgia. Juniorii noștri 
au întrecut apoi în semifinale, cu 
4—1, echipa Austriei, favorita com
petiției, și se califică în finală ală
turi de R.P. Ungară.

Tinerii fotbaliști romîni pierd cu 
2—1 un meci dramatic în care au 
ratat multe ocazii, inclusiv o lovi
tură de la 11 metri.

In sfîrșit, anul trecut în Portuga
lia, echipa noastră s-a clasat pe lo
cul II în grupa B. Juniorii noștri 
au învins cu 3—1 Olanda și 1—0 
Belgia 'fiind întrecuți la golaveraj 
de echipa R.F. Germane cu care 
au făcut meci nul. Echipa Portu
galiei a fost învingătoarea tur
neului.

Din retrospectiva, prezentată se 
poate vedea că juniorii romîni au 
fost — din anul 1955 — printre pro
tagoniștii turneului.

Anul acesta, la cea de-a 15-a edi
ție, care va avea loc în țara noas
tră se vor întrece 20 de reprezenta
tive. Este pentru prima oară de la 
înființare, cînd turneul U.E.F.A. în
trunește un număr atît de mare de 
participanți. Comisia de organizare 
a stabilit orașele și grupele unde 
se vor desfășura aceste întreceri : La București : grupa A (R.F.G., 
Portugalia, Belgia, R.P. Romină). La Ploiești : grupa B (R.P. Bulgaria, 
Olanda, Iugoslavia, Anglia). La Constanța : grupa C (Turcia, R.P. 
Ungară, Franța, Spania). La Brașov : grupa D (Italia, R.P. Polonă, 
Malta, Austria). La Cluj : grupa E 
(R.D. Germană, Grecia, R.S. Cehos
lovacă, U.R.S.S.).

Jocurile din cadrul fiecărei grupe 
se vor disputa la datele de 20, 22 și 24 aprilie. Semifinalele vor avea 
loc la 27 aprilie. In ziua de 25 a- 
prilie se va disputa o întîlnire pre
liminară. Fiind cinci echipe cîști- 
gătoare de grupe, două din ele —- 
stabilite prin tragere la sorți — vor 
susține un joc de calificare, iar e- 
chipa învingătoare va intra în se
mifinale. Finala se va disputa la 
29 aprilie, la București.

Înfîlniri de șah
Tn zilele de 28 martie — 1 aprilie 

a.c. se va desfășura la Timișoara în
tîlnirea internațională de șah dintre 
reprezentativele mixte ale R.P. Bulga
ria și R.P. Romîne. Echipele vor fi al
cătuite din opt șahiști și două șahiste. 

ir
Aproximativ 200 de concurent! șl 

concurente din diferite regiuni ale 
(arii s-au înscris la campionatul repu
blican de șah prin corespondentă — 
acum în plină desfășurare. Actuala e- 
difie a campionatului se bucură și de 
participarea unor șahiști din mediul 
sătesc, care s-au remarcat cu ocazia 
„Cupei satelor“.

★
O reprezentativă de șah a tării noas

tre participă pentru prima dată la 
Olimpiada de șah prin corespondentă. 
La a V-a ediție a acestei mari compe
tiții internationale, care a începui cu 
pu)ine zile în urmă, iau parte 21 de 
echipe, reprezentînd țări din Europa, 
Asia, America. Echipa R.P. Romîne face 
parte din prima grupă, alături de șa
hiști din R.P. Polonă, Danemarca, Ca
nada, S.U.A., Franța și R.F. Germană.

Edijiile anterioare ale Olimpiadei de 
șah prin corespondentă au fost cîști- 
gafe de R.P. Ungară (prima și a doua 
édifié) R.S. Cehoslovacă (a treia édifié) 
și Uniunea Sovietică (édifia a IV-a, 
desfășurată între anii 1957—1961).

In citeva rinduri
POIANA BRAȘOV. Prin telefon : 
în cea de a treia zi a campionate

lor- republicane de schi s-au disputat 
probele de slalom special (bărbați), 15 
km. fond și 5 km. (femei). Maestrul 
sportului Cornel Tăbăraș (Carpați Si
naia) a cucerit titlul de campion al 
țării în proba de slalom special. Pro
ba de 15 km. a fost cîștigată de Gh. 
Bădescu (Dinamo Brașov), iar învin
gătoarea probei de 5 km. a fost Elena 
Tom (Casa Ofițerilor).

Campionatele continuă astăzi cu 
proba de coborîre femei și probe de 
ștafetă.

★
în turneul internațional de tenis de 

cîmp de la Cairo, echipa R. P. Ro
mîne alcătuită din I. Tiriac și P. Măr- 
mureanu a învins cu 2—1 selecționata 
R.A.U. R, F. Germană a dispus cu 
2—0 de R. P. Polonă.

★
Clubul sportiv „Flacăra Roșie" va 

organiza în Capitală mai multe com
petiții. Duminică dimineața din fața 
sălii Floreasca cu începere de la ora 
9 se va da startul în primul concurs 
de marș al sezonului. în afara unor 
probe rezervate juniorilor și începă
torilor este programată și o pț-' 
pentru seniori în care se vor întrArô 
D. Paraschivescu, I. Barbu, N. Gliga, 
I. Baboie și alții,

■Ar
Turneul interzonal de șah de la 

Stockholm a continuat cu desfășura
rea partidelor întrerupte și aminate. 
Fără să mai reia jocul. Pomar a ce
dat la Korcinoi iar Schweber la Pe
trosian. Șahistul brazilian Janowski a 
suferit două înfrîngeri în partidele 
întrerupte cu Stein și Cuellar. Poli
tisch l-a învins pe Teschner și Ger
man pe Cuellar S-au terminat remiză 
partidele : Petrosian — Gligorici, Bol- 
bocan — Barcza și Janowski — Olafs- 
son.

înaintea desfășurării ultimelor 3 
runde ale turneului, pe primul loc 
în clasament se află Fischer cu 15 
puncte, urmat de Gheller și Petrosian 
cu 13 puncte, Filip 12 1/2 puncte.

★
Astă seară de la ora 19 în sala Di

namo va avea loc întîlnirea de box 
dintre echipele cluburilor Dinamo șl 
Metalul București.

ir
Cu prilejul unui concurs de sări

turi de la trambulină desfășurat la 
Kulm (Austria) schiorul Peter Lesser 
din R. D. Germană a realizat o să
ritură de 140,5 m. Aceasta este a doua 
performanță mondială a tuturor tim
purilor.

(Agerprea)

Flăcările înalte 
otrăvesc atmosfera 
distrug vegetația, omoară vitele și 
atacă plămînii locuitorilor din 
Arance. Singura grijă o „Societății 
naționale a petrolului din Aquita- 
nia" — proprietara uzinei — față 
de locuitorii satului, a fost reco
mandarea de a folosi în permanen
ță măștile de gaze. Chiar și copiii 

merg la școală cu 
măștile de gaze. 
Dar pentru copiii 
sub 4 ani nu exis
tă măști de di
mensiuni cores
punzătoare. Fețe
le lor palide și 
fără singe sînt un 
adevărat act de 
acuzare la adresa 
lipsei de omenie 
a capitaliștilor.

o sută de metri 
înconjurătoare :

copiilor
spitalului Universității 

că ar primi bucuros su- 
indicat de a-i împiedica 
negri.

Doctorul Martson, directorul 
din Jackson (S.U.A.), a declarat 
gestii asupra mijlocului cel mai 
pe copiii albi să se joace cu cei

„Am avut întotdeauna greutăți cu copiii deoarece din 
lipsa unui număr suficient de paturi, a spus el, este cîte- 
odată greu să-i împiedici pe cei sănătoși de a se juca în 
holul spitalului cu cei de altă rasă.

Căutăm să împiedicăm asemenea_ obiceiuri. Așteptăm 
de la familiile 
privință".

copiilor (albi — N.R.) ajutor în această

Mindanao 
avut loc

cu
oa-

res-
vetre

0^1° -,

A--*.

W “

...In insula 
(Filipine) au 
inundații în urma cărora 
au rămas fără 
turi 127.858 de 
ne ? Inundațiile 
vooate de un 
tropical, urmat de 
torențiale, au 
pagube

adăpos- 
persoa- 

pro- 
uragan 

ploi 
pricinuit 

în cinci pro-

■*il american ca- 
! șl pe om- 

devine din 
•* Natu- 

in- 
’iate 

fac

ȘTIAȚI C A...
ca aceste păsări să de
vină sterile.

...umbra pe care Luna 
o aruncă în 
o lungime 
km, ?

...în ultimii 
pe întregul glob 
teso au fost extrase a- 
proximativ 13 miliarde 
tone de petrol ?

...în prezent se culti
vă numai 9 la sută din 
suprafața totală de usoat 
a planetei ' noastre, iar 
aproximativ ÎS la sută 
din această suprafață 
este folosită oa pășuni ?

spațiu arc 
de 400.090

100 de ani, 
pămîn-

...potrivit revistei fran
ceze „Science et Vie", 
pentru curățirea fetei de 
grăsimi și baotorii, nu e- 
xistă nici un produs 
cosmetic mai efiolent de
cît... apa și săpunul ?

...la Universitatea Tu
lane din New Orleans 
(S.U.A.) este studiată 
chiromancia ? Nu liniile 
„traditionale" constitute 
însă obiectul de stu
diu al „savantilor”. ol li
niile extrem 
palmei, 
observa 
bor.

care 
cu

de fine 
abia se 
oohiul

ale 
pot

11-

Sînt șoferi în transportul public care, pentru a-si re
cupera întîrzierile, pleacă din stații fără a lăsa timp că
lătorilor să urce.

— Am șl plecat 1 Sînt în lntîrzioro 1
— Dar noi îl

(Desen 'de RIK AUERBACH)
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Aspect din sala instalației de decolorare a fabricii de ulei din raionul „Nicolae Bälcescu" din Capitală.
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Sesiune științifică despre probleme actuale 
ale arhitecturii

TELEGRAME EXTERNE

Tineretul american vrea să știe 
adevărul despre comunism 

Gus Hali despre expunerile ținute în universități 
din S.U.À.

Ieri s-a deschis cea de-a Vil-a sesiune științifică a cadrelor didactice de la Institutul de arhitectură „Ion Mincu“ din Capitală, tn cadrul sesiunii se dezbat probleme ale muncii de creație în acest domeniu, în strînsă legătură cu înfăptuirea programului de construcții elaborat de cel de-al III-lea Congres al partidului.în prima zi au fost prezentate referatele „Arhitectura Romîniei în anii puterii populare“ și „Căile pentru transformarea socialistă a orașelor“. în zilele de 3—4 martie se
-------- ■------ O o O--------------

Cursuri de perfecționare în domeniul 
utilizării ultrasunetelorFață de răspîndirea tot mai largă, în tehnică și în cercetarea științifică, a utilizării ultrasunetelor (unde sonore cu frecvențe mari, care nu pot fi percepute de urechea o- menească), Comisia de acustică a Academiei R. P. Romine și A.S.I.T. au organizat în Capitală primul curs de perfecționare în acest domeniu. Iau parte ingineri și alți specialiști, îndeosebi din ramurile metalurgiei, construcției de mașini, industriei construcțiilor, unde metodele ultra-

o®o

Magazine la sateTIMIȘOARA (prin telefon). In satele regiunii Banat s-au construit și dat în folosință, în anul 1961, 10 noi magazine moderne. în 11 unități s-a introdus autoservirea. în afară de aceasta, s-au adus îmbunătățiri substanțiale în construcția unor magazine și profilarea altora existente.Și în prezent se lucrea-ză la fini
Bilanț și perspective economice 

în S.U.A.
Trecînd în revistă realizările Admi

nistrației sale pe 1961, președintele 
Kennedy a indicai la loc de frunte, în 
•’’ésajele sale adresate la începutul a- 
v-efilui an Congresului american, spori
rea „pe parcurs" a bugetulu' militar cu 
6 miliarde dolari. Pe de altă parte mi
nistrul Comerfului, Hodges, s-a lăudat 
că profiturile corporafiilor au atins la 
sfîrșitul anului cifra record de 50 mi
liarde dolari.

Măsuri de „înviorare" 
specifice Walîstreet-ului
Aceste două fapte sînt strîns legate 

între ele și oferă cheia analizei situa
ției economice în S.U.A. în anu* 1 1961. 
Noul președinte și-a preluat funcția în 
mijlocul a ceea ce el însuși a numit „a 
treia recesiune (adică criză economică) 
suferită în ultimii șapte ani“. El a pro
mis să ia măsuri rapide pentru a o li
chida. Dar ce fel de măsuri ? Wall- 
street-u1 a prelins genul său specific 

măsuri : investitorii colonialiști au 
cerut o politică externă agresivă pen
tru a-și impune controlul în și mai 
multe fări ; regii armamentelor au re
clamat mai multe contracte militare su- 
prarentabile. Și. după cum s-a vădit 
încă o dată, interesele celor mai puter
nici magnați ai marii finanțe, ale pro
prietarilor companiilor ce investesc în 
străinătate și ale concernelor de arma
ment au fost promovate de politica 
Washingtonu'ui.

scădere a construcțiilor de locuințe șl 
stagnarea cheltuielilor pentru bunuri 
de consum durabile.

De aceea, banca pune următoarea 
întrebare : „Cînd se va produce urmă
toarea recesiune ?“ Experții băncii ar
gumentează că o scădere a activității 
economice înainte de sfîrșitul anului 
1962 va face ca actuala perioadă de 
„boom“ să fie cea mai scurtă din peri
oada postbelică. Ei adaugă că pro
blema balanței de plăți și pericolul 
creșterii prețului de cost în etapele 
mai avansate ale boom-ului întunecă 
perspectivele economice în 1963. Ban
ca recunoaște că nu există perspec
tiva scăderii șomajului la nivelul de 4 
la sută indicai în mod oficial ca repre- 
zentînd folosirea „deplină“ a brațelor 
de muncă și cere ca acest nivel „sim
bolic“ să fie ridicat — adică să se ac
cepte în mod public un nivel „stan
dard" mai ridicat de șomaj.

Privite în perspectivă, rezultatele e- 
conomice ale anului 1961 se adaugă 
la tabloul stagnării care a caracterizat 
economia Statelor Unite în ultimii 8 
ani. Nici măcar creșterile promise pen
tru 1962 nu oferă perspectiva depășirii 
slabului ritm de 2,5 la sută al creșterii 
absolute a producției industriale și de
1 la sută a ritmului de creștere anuală 
pe cap de locuitor care durează de a- 
proape 10 ani. De .aceea, Kennedy nu 
oferă o ieșire din stagnarea economi
că, datorită căreia imperialismul ame
rican pierde terenul în concurența cu 
celelalte state capitaliste și în primul 
rînd în întrecerea dintre cele două 
sisteme sociale.

Alta este situația în țările socialiste. 
In timp ce acest articol era redactat, 
ziarul „New York Times" a anunțat 
într-o mică informație discretă că pro
ducția industrială a Romîniei a crescut 
în 1961 cu aproape 16 la sută (în 
S.U.A. creșterea producției industriale 
a fost de 1 la sută). Importantul ziar 
american anunța în continuare că pen
tru 1962 se prevede o creștere de 13,5 
la sută a producției. Producția de oțel 
va ajunge la peste 2,5 milioane tone, 
la numai 3 ani după ce a înfrecut pri
ma oară nivelul de un milion tone a- 
nual. Dar producția de oțel în Statele 
Unite a scăzut în ultimii șase ani cu 
o șesime. In 1960 am constatai pro
gresul industriei Romîniei la fața locu
lui, la Hunedoara, Ploiești și București. 
Dar chiar în 1962, industria Romîniei 
va depăși cu o treime nivelul din 1960.

Astfel, poporul muncitor din Romi- 
nia contribuie într-o măsură tot mai 
importantă la victoria socialismului în 
întrecerea economică cu capitalismul.

Indicele producției industriale 
(1957 = 100), care scăzuse de la 111 în 
ianuarie I960 la 102 în februarie 1961, 
a crescut la aproximativ 115 în luna 
decembrie 1961. Menționăm însă că 
prin aceasta nu a fo.sf lichidată una din 
cele ma. caracteristice tare ale eco
nomiei capitaliste din S.U.A. : incom
pleta folosire a capacităților de pro
ducție. Și în 1961 multe ramuri ale in
dustriei nu au fost ocupate decît în 
proporție de 65—70 ia sută, iar pro
ducția de automobile a scăzut cu 17,6 
la sută.

RezuHatu1 indicat a fost obținut în
deosebi prin sporirea cheltuielilor (și 
comenzilor industriale) ale guvernului.

(n cursu1 celui de-al doilea trimestru 
a! anului 1961 guvernul federal a chel
tuit cu 10 la sută mai mult decît în cel 

vor prezenta referate, urmate de discuții, în legătură cu sistematizarea zonelor industriale, realizarea principalelor ansambluri urbane și a unor tipuri de apartamente, folosirea panourilor mari prefabricate, proiectarea restaurantelor din ansamblul stațiunii Mamaia, precum și diferite probleme din domeniul construcțiilor și matematicii.Cu acest prilej, la institut s-a deschis și o expoziție de desene și machete reprezentând construcții noi din orașul București.

acustice se aplică la prelucrarea metalelor, în controlul calității, la diferite măsurători de precizie etc.Cursul s-a deschis vineri după- amiază la Institutul de fizică din București. Cuvîntul introductiv a fost rostit de acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R. P. Rdmîne. Acad. E. Bădărău, directorul Institutului de fizică, a ținut prima prelegere cu titlul „Ultra- acustica — o știință și tehnică nouă”.(Agerpres)
sarea a zeci de magazine sătești. La sfîrșitul trimestrului I și începutul trimestrului II, vor fi date în folosință magazine mixte cu etaj la Rușchița și Sînnicolau Mare magazine universale cu bufet și alte unități în raioanele Caransebeș, Li- pova, Lugoj, Oravița și Timișoara.

de VICTOR PERLO 
economist american

Articol scris pentru „Scînteia" 
de-al patrulea trimestru al anului 1960. 
Miliardele de dolari alocate în plus 
au contribuit la redresarea producției 
industriale. O mare influență au avut co. 
menzile făcute de noua Administrație 
în vederea consolidării mașinii militare 
și publicitatea făcută în jurul lor. In
tervenția militară în Laos, fiasco-ul din 
Cuba și apoi „criza" Berlinului, au fost 
etape, care fiecare dintre ele au prile
juit majorarea bugetului militar, pînă 
ce s-a ajuns la un surplus de șase mi
liarde dolari.

S-au anunțat sporuri suplimentare ale 
cheltuielilor militare și au fost chemați 
sub drapel 155.000 de rezerviști și re
cruți. In anul financiar care începe la
I iulie 1962 această linie va fi conti
nuată. In bugetul pe exercițiul viitor 
prezentat Congresului cheltuielile mi
litare ajung la 55,1 miliarde dolari, cu
II miliarde mai mul) decît în 1960 și 
cu 3,5 miliarde mai. mult decît în 1961. 
Este un nivel mai ridicat chiar decît în 
timpul războiului din Coreea.

Câne profită și cine pierde
Cei care trag foloasele de pe urma 

contractelor de armament și a altor ex
pediente ale guvernului sînt magnații 
trusturilor. Profiturile corporațiilor care 
au totalizat 46.8 miliarde dolari în pre
cedentul an-record 1959, au atins în 
1961, potrivit declarației lui Hodges la 
care ne-am referit la început, nivelul 
de 50 miliarde dolari. După părerea 
majorității publicațiilor economice, ele 
vor atinge nivelul de 55 miliarde dolari 
pînă la mijlocul anului 1962.

Cei care trag ponoasele de pe urma 
„înviorării" artificiale sînt oamenii 
muncii. Ritmul exploatării brațelor de 
muncă a fost sporit prin următoarele 
mijloace : concentrarea producției în 
fabrici utilate cu cele mai moderne 
mașini și instrumente — automatizarea ; 
creșterea din această pricină a fricii 
de șomaj, ceea ce creează teren pen
tru sporirea intensității muncii ; trecerea 
unei părți tot mai mari a impozitelor

Concert simfonicIAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ieri seară publicul ieșean, iubitor de muzică simfonică a asistat la un concert simfonic condus de Ludovic Bacs, dirijor al Radioteleviziunii. Solist a fost baritonul David Oha- nesian de la Teatrul de Operă și Balet din București.Programul a cuprins lucrări de Verdi, Gounod, Leoncavallo, Brahms, Wagner și Alfred Alessandrescu.
INFORMAȚII

• Vineri au părăsit Capitala, înapoin- 
du-se în patrie, G. G. Sotnikov, vice
președinte al Asociației de prietenie 
sovieto-romîne și I. V. Zotikov. ad
junct al șefului secției țărilor socia
liste europene din cadrul Uniunii A- 
sociațiilor sovietice de prietenie și le
gături culturale cu țările străine, care 
au fost oaspeți ai țării noastre cu pri
lejul semnării planului de colaborare 
pe anul 1962 între A.R.L.U.S. și Aso
ciația de prietenie sovieto-romînă.

(Agerpres)
• lia tragerea specială Loto-cen- 

tral din seara zilei de 2 martie 1962 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 26, 54, 28, 46. 88, 58, 8, 11, 
49, 79. Premiul special A : 8. 54, 11 ; 
Premiul special B : 49, 88, 28; Pre
miul special C : 26. 46, 58.
Premii suplimentare în obiecte și bani

Faza 1 : 13, 37, 18 ; Faza II : 57, 41, 
40. 69; Faza III: 27, 4, 59, 88, 22 ; 
Faza IV : 2. 56, 50, 28. 7 ; Faza V : 81, 
73. 37, 13. 42; 'Faza- VI: 84, 44, 36, 
51, 24 ; Faza VII : 2, 76, 51. 85, 55.

Fond premii — 2.920.294 lei.

pe umerii populației; mărirea săptămî- 
nii de muncă; sporirea în permanență 
a anumitor prețuri de monopol la măr
furi și mai ales la prestațiile folosite 
în masă — cum sînt serviciile publice, 
chiriile, transporturile în comun. în me
sajul cu privire la starea Uniunii, pre
ședintele a anunțat o nouă majorare 
a tarifelor poștale.

Intre noiembrie 1960 șl noiembrie 
1961, săptămîna de lucru în industria 
prelucrătoare a crescut cu 1,3 ore, deși 
numărul șomerilor a rămas aproape 
neschimbat. Statisticile oficiale pe oc
tombrie 1961 arată că la o extremă se 
aflau 4 milioane șomeri totali și 10,5 
milioane șomeri parțiali, iar la cealaltă 
extremă 15,5 milioane salariați mun
cind peste săptămîna „standard". Multi 
dintre aceștia lucrau 50—60 ore săptă- 
mînal, iar 1.200.000 muncitori chiar 70 
de ore pe săptămînă.

Șomajul în masă este cel mai crunt 
flagel al clasei muncitoare americane. 
Oficial, șomajul total s-a cifrat în me
die la aproximativ 4,6 milioane în 
1961, ceva ma, puțin decît în 1958, dar 
mai mult decît în recesiunile postbelice 
anterioare. Datele oficiale sînf însă 
micșorate față de realitate. Este semni
ficativ că experfii O.C.D.E. (organizație 
de reglementare a plăților comerciale 
la care participă S.U.A., Canada și 18 
țări capitaliste vest-europene — N.R.) 
au apreciat că media șomerilor s-a ri
dicat în S.U.A. la 5.053.000 pe primele 
trei trimestre ale anului 1961.

Dar marea masă a oamenilor muncii 
din S.U.A. mai suferă și de alfe flagele, 
în mesajele către Congres, președin
tele S.U.A., cu toate eforturile de în
frumusețare a realităților americane pe 
care le face, menționează cîteva. El 
relevă astfel că în S.U.A., cea mai a- 
vansafă țară caoifalistă, există încă 8 
milioane de adulfi înregistrați ca anal- 
fabeți ; că în această țară se manifestă 
o lipsă acută de medici și dentiști, iar 
costul ridicat de spitalizare și îngrijire 
medicală nu poate fi acoperit de nu
meroși cetățeni, îndeosebi de bătrîni ; 
că cheltuielile pentru întreținerea unui 
student au atins niveluri astronomice, 
ridieîndu-se în prezent la 1650 dolari 
în medie pe an.

In ce privește situația maselor de 
fermieri, președintele declara că le

NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS transmite : Unul din conducătorii Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hall, a acordat corespondentului agenției TASS un interviu împărtășindu-i .impresiile a- supra recentei sale călătorii prin regiunile din nord-vestul țării.Aceasta a fost una din cele mai interesante călătorii din viața mea, a spus Hali, și consider că rezultatele ei simbolizează ceva cu totul nou în țara noastră — un reviriment ideologic de masă în rîndul tineretului american și studenților americani. Acest lucru a fost cel mai bine exprimat de un student, la întrunirea de la Universitatea din Oregon. „Pentru actuala generație de studenți americani, a declarat el, marxism-leninismul și concepțiile comuniste reprezintă o manifestare firească a gîndirii, pe care ei doresc să le studieze în mod serios“.Gus Hall a arătat că în timpul călătoriei și în special în perioada șederii sale în statul California, ul- trareacționarii americani au încercat să organizeze o largă campanie în scopul de a împiedica pe simplii cetățeni americani să asculte expunerea reprezentantului Partidului Comunist. „Dar acest plan a eșuat— a spus Hali. Eu am vorbit la Universitatea din California. Isteria de masă nu s-a răspîndit în țară".Referindu-se la cuvîntarea sa ținută la Universitatea din Oregon la care au participat 12.000 de persoane, Hall a arătat că aici ultrareac- ționarii au suferit o înfrîngere rușinoasă. Președintele universității dr. Flemming le-a declarat : „Orice universitate din Statele Unite care nu va permite unui comunist să vorbească se va transforma foarte curînd într-o universitate de categoria a doua“.Gus Hall a subliniat că studenții au ascultat cu înțelegere cele spuse
o®<>

S a m a v o lin c i i I e 
împotriva ëmb Gazeaiga

Corespondentul din Leopoldville 
al „Pravdei“, L. Volodin, relatează 
în paginile ziarului despre condiții
le riguroase ale detențiunii frunta
șului luptei pentru independența 
Congoului, Antoine Gizenga. Amă
nunte despre acestea i-au fost rela
tate de un membru al partidului lui 
Gizenga, al cărui nume este Josef 
și care în prezent este supus perse
cuțiilor reacțiunii.

„Iată, pe această mică insulă este 
închis Gizenga — spune Josef, ară- 
tind pe hartă gurile fluviului Congo 
și insula Bolambemba. Aici există 
un fort, două tunuri și 20 de sol
dați. Clima este umedă, bîntuie ma
laria, bolile tropicale, căldura este 
înăbușitoare. Soldații sînt schimbați 
cu regularitate și numai Gizenga 
trebuie să trăiască în aceste condi
ții nu se știe cit timp".

Soldații de pe insula Bolambemba, 
spune Josef, declară că Gizenga este 
grav bolnav, că a slăbit cu cîteva 
kilograme. Lui nu-i este permis nici 
să scrie, nici să citească, nici să pri
mească vești dinafară. In fond, a- 
ceasta înseamnă o detențiune severă.

Astăzi s-a aflat că comisarul oră
șelului Borna a dat un ordin prin 
care se interzice intrarea pe insula

gile existente în S.U.A. „nu reușesc 
să stăvilească sărăcia din regiunile 
rurale sau să ducă la creșterea venitu
rilor fermierilor“.

Cu toate că propune anumite măsuri 
pentru atenuarea acestor flagele, pre
ședintele nu prevede totuși un efort 
serios tinzînd la suprimarea lor. Și mo
tivul pentru care nu o face nu e greu 
de identificat : peste 60 la sută din 
buget sînt destinate cheltuielilor mili
tare în țară și în străinătate I După 
cum scrie întreaga presă americană, 
chiar și palidele măsuri propuse de 
președinte nu au prea multe șanse de 
a fi înfăptuite, deoarece yor întîm- 
pina rezistența puternicei aripi ultra- 
reacționare din Congres, alcătuită atît 
din republicani cît și din democrați.

La rîndul lui, consumul a avut de su
ferit de pe urma șomajului de masă și 
a exploatării sporite, directe sau indi
recte, a muncii. Conform ultimelor ci
fre disponibile, consumul pe cap de 
locuitor nu a crescut deloc în 1961 
față de acum șase ani. Luînd în con
siderare faptul că consumul de articole 
de lux al celor bogați a crescut în 
mod vizibil și că cifrele oficiale înfru
musețează situația reală și luînd de 
asemenea în considerare faptul că în 
1961 șomajul a fost cu două treimi mai 
mare decît acum șase ani, ne putem 
da seama lesne că „prosperitatea” e- 
conomică creată de cursa înarmărilor 
nu este altceva decît prosperitatea 
unilaterală a celor bogați și mai ales 
a beneficiarilor direcți de pe urma afa
cerilor cu armamente și de pe urma 
investițiilor în străinătate ; ne putem 
da seama de asemenea că cursa înar
mărilor nu oferă din punct de vedere 
economic nimic alfeeva marii majori
tăți a populației decît o înrăutățire 
treptată a situației sale. Consecința 
este adîncirea rapidă a contradicției 
dintre creșterea capacității de produc
ție și puterea de cumpărare a maselor ; 
de aici decurge un alt motiv de accele
rare și adîncire a premizelor viitoarei 
crize.

„Pe cînd următoarea 
recesiune!"

Asupra activității economice în ur
mătoarele cîteva luni va avea mari 
efecte așteptarea unei greve a oțela- 
rilor,' previzibilă la sfîrșitul lui iunie 
1962, atunci cînd expiră contractul co
lectiv pe trei am. Consumatorii de oțel 
încearcă să acumuleze stocuri sufi
ciente pentru o perioadă de trei luni, 
ca măsură de apărare în fața posibili
tății unei greve- îndelungate, ca cea 
din 1959. Această stocare de oțel și 

de el în legătură cu faptul că este cu neputință să se importe sau să se exporte revoluția și au fost de acord că afirmațiile cu privire la exportul revoluției socialiste nu sînt decît o absurditate.Gus Hall a fost întrebat care este, după părerea sa, cauza progresului ideologic de masă în rîndul tineretului american. El se datorește unei serii întregi de evenimente, unei serii întregi de influențe, a răspuns Hali. Noua generație începe să reflecte epoca nouă în care se dezvoltă... Problemele care stau în fața generației actuale oglindesc faptul că în lume există două sisteme de state. Ele oglindesc, de asemenea, faptul că socialismul este o realitate, că el există, că el acționează.Un număr din ce în ce mai mare de tineri americani înțeleg că ei sînt dezinformați, că tot ce se vorbește despre Uniunea Sovietică este o minciună. Tineretul vrea să cunoască adevărul“.Gus Hall a declarat că a primit invitația să ia cuvîntul la încă opt colegii din vestul S.U.A. și la două școli medii. în afară de aceasta el a primit o invitație din partea Comitetului cetățenilor de frunte ai orașului Tacoma (statul Washington), unde ultrareacționarii au reușit să intimideze autoritățile locale, o- bligîndu-le să interzică cuvîntarea sa. Hall a spus că membrii comitetului i-au comunicat că le este rușine pentru cele petrecute la Tacoma și că, dacă el va fi de acord, ei vor organiza un mare miting — fie chiar în cîmp deschis — dacă nu vor putea obține o sală.în încheierea interviului său, Gus Hall a spus că această călătorie i-a trezit din nou mîndria pentru țara sa, i s-a întărit din nou speranța în viitorul luminos al poporului american.

Bolambemba și chiar în portul a- 
propiat Moandu. Acum nimeni nu 
se poate apropia la o distanță mai 
mică de 100 km. de locul unde este 
deținut Gizenga.' Și acest regim de 
ocnă a fost stabilit în pofida tuturor 
legilor, fără ca să se aducă acuzații.

Corespondentul „Pravdei“ relatea
ză de asemenea că în ultimul timp 
reacțiunea își îndreaptă atacurile 
împotriva Ministerului de Justiție, 
pentru ca judecarea cazului lui 
Gizenga să se facă cît mai repe
de, dar ministrul de Justiție, Remy 
Mwamba, reprezentant al parti
dului Balubakat, nu se grăbeș
te. Cauzele acestei tergiversări nu 
sînt cunoscute, dar se afirmă că mi
nisterul nu deține nici un document 
prin care să se poată aduce acuza
ții lui Gizenga. După cît se pare, 
elementele reacționare sînt gata să 
facă orice, pînă la a-l demite pe mi
nistrul de Justiție, numai pentru a-l 
distruge sau a-l arunca pe timp în
delungat în închisoare pe patriotul 
congolez. Acest lucru neliniștește în
deosebi opinia publică congoleză 
care vede în samavolniciile reacțiu
nii nu numai o primejdie pentru 
viața lui Gizenga, ci și un pericol 
pentru întreaga mișcare de elibera
re națională.

alte produse a început încă spre sfîr
șitul anului 1961, dar va înceta, pro
babil, la mijlocul anului, indiferent 
dacă greva va avea sau nu loc. După 
aceea se va manifesta tendința de re
ducere a stocurilor.

Conducerile societăților din industria 
oțelului au prezis de aceea că, în pri
ma jumătate a anului 1962, producția 
de oțel va fi cu mult mai mare decît 
în cea de-a doua jumătate. Aceasta 
subliniază dificultatea de menținere a 
activității economice după mijlocul a- 
nului 1962.

In afară de aceasta, planurile ac
tuale prevăd sistarea cheltuielilor spo
rite federale spre mijlocul anului. Din 
motive de politică internă, președintele 
și-a luat angajamentul în fața Congre
sului ca în viitorul an fiscal să reali
zeze un buget echilibrat, în ciuda pre
tenției sale de a menține cheltuieli gu
vernamentale mari. Observatorii vieții 
economice din S.U.A. explică acest an
gajament prin dorința cercurilor finan
ciare dominante, care, după ce au ob
ținut o parte suplimentară din profitu
rile de pe urma înarmării, ar vrea să o 
digere fără vreo pierdere de pe urma 
reducerii valorii dolarului. Observatorii, 
care știu că la sfîrșitul anului 1961 de
ficitul bugetar al S.U.A. a atins nivelul 
fără precedent de 7 miliarde dolari, 
sînt însă sceptici cu privire la posibili
tatea realizării unui buget echilibrat în 
1962, cînd cheltuielile militare vor fi 
și mai mari decît în 1961. De altfel 
pierderea de aur de către Statele U- 
nite, consecință directă a cursei înar
mărilor, constituie, după cum a recu
noscut președintele, o problemă încă 
nerezolvată. Aceasta acționează de a- 
semenea în sensul contrar unui buget 
echilibrat.

Intre timp, marele business exercită 
presiuni asupra administrației Kennedy 
pentru a obține noi concesii în 
domeniul impozitelor, pe temeiul 
că aceasta va stimula investițiile. 
O asemenea acțiune ar fi foarte renta
bilă pentru marile corporații și ar 
exercita chiar un efect stimulator, mo
derat și temporar, asupra afacerilor. 
Dar orice avantaj se va realiza pe 
seama măririi capacității suplimentare 
de producție, a accelerării eliminării 
muncitorilor din cauza automatizării, a 
agravării distribuirii inegale a venitu
rilor și în genere a agravării instabili
tății în economie.

Analizînd cea de-a doua jumătate a 
anului 1962, Banca „Morgan Guaranty 
Trust Company" prevede o oarecare 
creștere continuă numai în domeniul 
cheltuielilor pentru instalații și utilaje, 
existînd dovezi că se va produce o

încă o etapă în dezlegarea 
enigmelor materiei

Oamenii de știință sovietici au reușit să pătrundă 
în adîncul nucleonilor

ÄAOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS' 
transmite : După cum a anunfaf la 2 
martie acad. Dmitri Skobelțîn la o șe
dință a Prezidiului Academiei de Știinfe 
a U.R.S.S., oamenii de știință sovietici 
au reușit să pătrundă în adîncul particu
lelor elementare cunoscute sub denumi
rea de nucleoni. El a spus că această 
descoperire a fost realizată de către 
cercetători de la institutul de fizică „Le
bedev“ din cadrul Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. Totodată au fost cerce
tate particulele razelor cosmice. Acad. 
Skobelfîn a subliniat că „a fost străbă
tută o nouă etapă în dezlegarea enig
melor materiei".

Descoperirea s-a făcut aplicîndu-se o 
nouă metodă de cercetări experimen
tale, așa-numitul „calorimetru de ioni- 
zare".

Savantul sovietic a subliniat că calori- 
mefrul de ionizare permite să se mă
soare în mod sigur energia particulelor 
razelor cosmice și, cu cît mai mare este

Locomotive electrice pe căile feraté 
ale R. D. Germane

Ultimele locomotive 
cu abur au părăsit li
nia ferată care leagă 
orașele Leipzig și Al
tenburg. In acest sec
tor, pe o lungime de 
45 km., s-a deschis cir
culația regulată a tre
nurilor electrice. Pînă 
în prezent, în R. D. 
Germană au fost elec-

O ramură tînără a industriei poloneze
Polonia a început să 

producă aluminiu abia 
după cel de-al doilea 
război mondial. Prima 
uzină a fost dată în 
exploatare la Skawina. 
în 1954.

Industria aluminiului 
continuă să se dezvolte. 
Astfel în cursul actua
lului cincinal se va 
începe la Konin con

trificați 360 km. de cale 
ferată.

La tracțiunea electri
că vor trece în curînd 
și sectoarele situate în 
regiunile centrale ale 
țării. Sectorul Leipzig- 
Altenburg reprezintă 
prima etapă a lucrări
lor de electrificare com
pletă a marelui „inel

struirea unui alt obiec
tiv al industriei alumi
niului. Noua întreprin
dere va folosi ca ma
terie primă oxidul de 
aluminiu obținut din 
argila obișnuită care 
acoperă zăcămintele de 
cărbune brun. Prima 
parte a fabricii de la 
Konin, va produce zeci 
de mii de tone de alu

o »o

această energie, cu atît mai precise sînf 
măsurătorile.

Referindu-se la perspectivele cercetă
rilor, acad. Skobelfîn a arătat că struc
tura materiei va fi studiată cu ajutorul 
particulelor razelor cosmice — „proiec
tile“ cu forfa maximă de străpungere. 
Instalația la elaborarea căreia lucrează 
fizicienii gruzini va avea o însemnătate 
deosebită pentru aceste lucrări.

Cu prilejul discutării referatului pre
zentat de acad. Skobelfîn, s-a arătat, 
printre altele, că în ultima vreme parti, 
cula neutrino se situează pe unul din
tre primele locuri în domeniul fizicii 
particulelor elementare și a marilor 
energii. In această ordine de idei, în 
cadrul Prezidiului Academiei s-a pro
pus să se monteze sub pămînl la mari 
adîncimi o instalație specială, ai că
rei parametri principali au și fost deter
minați. Aceasta va permite în perspec
tivă să se utilizeze particula neutrino 
pentru explorarea globului pămîntesc 
pe întreaga lui adîncime.

saxon“ : Dresda — Rie
sa — Leipzig — Alten
burg — Zwickau —• 
Karl-Marxstadt—Dres
da care va fi ter
minat în cursul septe- 
nalului. In 1965 rețeaua 
căilor ferate electrifi
cate din R.D.G. va de
păși lungimea de 
630 km.

miniu, încă în perioa
da actualului plan cin
cinal.

Se prevede, de ase
menea, construirea unei 
alte fabrici de aluminiu 
în apropierea marilor, 
zăcăminte de cărbune 
brun din bazinul Lo- 
gow, unde se con
struiește și o mare cen
trală electrică.

I SANTO DOMINGO.
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O de-j 
monstrațle a sindicaliștilor din j 
capitala Republicii Dominicane J 
împotriva amestecului S.U.A. j 
care urmăresc scindarea unită- j 
ții sindicale din această țară. J

Crește lupta împotriva 
dictaturii din GuatemalaHAVANA 2 (Agerpres). — Indignarea poporului guatemalez față de dictatura lui Ydigoras a crescut atît de mult în ultimul timp, incit s-a tranformat într-o răscoală armată a tinerilor ofițeri și a oamenilor muncii care luptă cu succes împotriva trupelor guvernamentale în partea de est a Guatemalei.In apelul lansat de mișcarea „Alejandro de Leon-13 Noiembrie“, caro conduce această luptă armată, se spune : „Ne-am ridi
cat din nou la luptă armată îm
potriva guvernului trădător și demn 
de dispreț al Iui Ydigoras Fuentes, 
sintern gata să eliberăm patria și 
să o conducem pe calea dreptății, 
păcii, progresului, respectării drep
turilor umane și demnității națio
nale“.

IN TURC!A

Un pat de spital 

la 3.4o8 persoane

ANKARA 2 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor (ziarului „YENI SABAH“ 
în Turcia se înregistrează o lipsă de 
cadre medicale și de spitale necesa
re asistenței medicale a populației.

După, aprecierile ziarului, in Tur
cia revine un pat de spital la 3.408 
persoane și im medic la 2.300 d.e per
soane. In Anatolia, ca urmare a 
lipsei de medici și de spitale, scrie 
ziarul,, riumărul bolnavilor și al ca
zurilor de deces, mai ales în rîndul 
copiilor și al persoanelor în vîrstă, 
a crescut deosebit de mult în ulti
mii ani.
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w în ceput bun
Mesajele adresate de N. S. Hrușciov primilor miniștri ai Italiei și Nigeriei

ULTIMELE ȘTIRI

Ultracolonialiștii urmăresc să saboteze 
realizarea încetării focului în Algeria

Nr. 5459

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat lui Amintore Fanfani, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, un mesaj în legătură cu răs
punsul acestuia la propunerea gu
vernului sovietic de a se începe lu
crările Comitetului celor 18 state 
cu participarea șefilor de state sau 
guverne.

N. S. Hrușciov a subliniat că este 
greu să fii de acord cu propunerea 
primului ministru al Italiei de a se 
amina participarea oamenilor de 
stat cu cele mai înalte funcții pînă 
în „stadiul critic sau final" al tra
tativelor.

Exprimîndu-și speranța că dl. 
Fanfani și guvernul condus de el 
vor depune eforturi pentru ca tra
tativelor de la Geneva să li se asi-

gure un început încununat de suc
ces, N. S. Hrușciov a atras qtenția 
asupra faptului că tocmai conducă
torilor la cel mai înalt nivel Ie este 
mai ușor să manifeste, prin con
tacte personale, încredere față de 
intențiile și propunerile celeilalte 
părți și să creeze o atmosferă favo
rabilă pentru găsirea căilor în ve
derea apropierii pozițiilor părților.

★

MOSCOVA 2 (Agerpres) — TASS 
transmite : N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a trimis un mesaj primului minis
tru al Nigeriei, Abubakar T. Balewa, 
în legătură cu răspunsul său la pro
punerea guvernului sovietic de a 
începe lucrările Comitetului . celor 
18 pentru dezarmare la cel mai 
înalt nivel.

Nikita Hrușciov consideră ca 
semn bun, care anunță acțiuni con
structive ale Nigeriei în cadrul Co
mitetului celor 18“, declarația dom
nului Balewa că guvernul țării sale 
acordă însemnătatea cuvenită de
zarmării și împărtășește punctul de 
vedere al U.R.S.S. cu privire la ne
cesitatea de a face tot posibilul 
pentru ca lucrările Comitetului 
fie încununate de succes.

El și-a exprimat convingerea 
Nigeria își va aduce aportul 
cauza dezarmării.

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat cu satisfacție atitudinea po
zitivă a primului ministru al Nige
riei față de considerentele U.R.S.S. 
privind stabilirea unor contacte per
sonale și 
de state.

să

că 
la

directe între conducătorii

TUNIS 2 (Agerpres). — Un comu
nicat al agenției Algérie Presse Ser
vice anunță din Tunis că la T rri’ctr- 
tie a avut loc în acest oraș o șe
dință a guvernului provizoriu al
Republicii Algeria, în cadrul căreia 
s-a discutat situația de încordare 
care se menține pe teritoriul Alge
riei ca urmare a acțiunilor teroriste 
ale ultracolonialiștilor.

Reierindu-se la faptul că în ge
neral ultracolonialiștii își conti
nuă nepedepsiți în toate orașele Al
geriei acțiunile criminale împotriva 
populației civile algeriene, agenția 
citată scrie: „In momentul în care 
perspectivele unui acord politic fran- 
co-algerian, urmat de încetarea focu
lui, se precizează net, situația care 
continuă să se înrăutățească din

marile orașe, mai ales la Alger 
Oran, determină cercurile G.P.R.A. 
să-și pună în mod legitim proble
ma : in ce măsură Franța va fi gata 
să asigure, prin armata sa și euro
penii din Algeria, respectarea even
tualei încetări a focului. Dacă gu
vernul francez este cu adevărat 
hotărît io o soluție pașnică și trai
nică a conflictului, dacă el este 
hotărît să asigure respectarea even
tualelor acorduri asupra încetării 
focului, este necesar ca chiar din 
acest moment să pregătească toate 
condițiile practice necesare".

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, iasciștii din O.A.S. au pus 
joi la oale în Algeria 47 de atentate, 
care au provocat moartea a 33 de 
persoane și rănirea a 38.

----------o» o-----------

Numeroși deputafi greci critică 
aderarea GrecieiCea mai bună posibilitate pentru un acord“LONDRA 2 (Agerpres). — Comen- tînd mesajele șefului guvernului sovietic, N. S. Hrușciov, adresate lui De Gaulle, Erlander și Diefenbacker, presa engleză subliniază că Uniunea Sovietică susține ca și înainte ca lucrările Comitetului celor 18 să înceapă cu participarea șefilor de guverne (de state) pentru soluționarea problemei de importanță vitală — dezarmarea.Hrușciov declară din nou, relevă „TIMES“, că întîlnirea celor 18 șefi de guverne (de state) va constitui cea mai bună posibilitate pentru încheierea unui acord în dezarmării.CAIRO 2 (Agerpres). ■transmite : Ziarele din blică la loc de frunte mesajelor lui N. S. Hrușciov. Ziarul „AL AHBAR" în titlul său scrie : 

"„Hrușciov a. subliniat încă o dată 
interesul lumii întregi în reglemen
tarea problemei dezarmării. El a- 
trage atenția asupra necesității par
ticipării țărilor neangajate la regle
mentarea acestei probleme".

jj

problemele— TASS Cairo pu- expunerea

Răspuns evazivPARIS 2 (Agerpres). — TASS transmite: în cadrul unei conferințe de presă ținută la 2 martie, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Franței a încercat să justifice poziția negativă a guvernului francez față de propunerea lui N. S. Hrușciov ca lucrările Comitetului celor 18 pentru dezarmare să înceapă la nivelul șefilor de guverne. Subliniind că deocamdată nu s-a stabilit cine va reprezenta Franța la tratativele pentru dezarmare, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a lăsat să se înțelea' . în mod clar că ministrul Afacerii Externe, Couve de Murville nu va pleca la Geneva. El a subliniat, de asemenea, că Franța, fără îndoială nu va participa la tratativele cu privire la încetarea experiențelor nucleare.

Potop de scrisori la
• „Guvernul S.U.A., scrie cores

pondentul ziarului britanic „Obser
ver”, a primit un potop de scrisori 
favorabile dezarmării : Numai la ul
timul sfîrșit de săptămînă ele s-au 
cifrat la 17.000, sosite din întreaga 
țară".

• Intr-o ședință a Camerei Comu
nelor, care a avut loc la 1 martie, 
deputății laburiști au insistat să nu 
se iacă nici un iei de experiențe en-

Casa Alba
gleze sau 
cleară înainte 
rile Comitetul 
dezarmare.

americane, cu arma nu
de a-și începe lucră- 
celor 18 țări pentru

Italiană pentru pace• Mișcareaa trimis un mesaj șefilor guvernelor Angliei și U.R.S.S., președinților S.U.A. și Franței. Partizanii păcii din Italia cheamă conducătorii marilor puteri să contribuie la succesul lucrărilor Comitetului celor 18.

ATENA 2 (Agerpres). — TASS transmite : Parlamentul grec a ratificat acordul cu privire la aderarea Greciei la „piața comună“ vest- europeană. Numai trei minute i-au trebuit majorității guvernamentale pentru ratificarea unui acord care, după cum au subliniat mulți depu- tați, amenință poporul grec cu numeroase nenorociri. Reprezentanții E.D.A. șt ai Partidului Național Agrar au votat împotriva acordului. Ei au subliniat că intrarea Greciei în „piața comună“ va constitui o catastrofă națională pentru Grecia, va lovi în economie, agricul-

ALEGERILE PARLAMENTARE DIN INDIADELHI 2 (Agerpres). — Numără- 432 de mandate independenților șl toarea voturilor exprimate în recentele alegeri parlamentare din India se apropie de sfîrșit. De pe acum se poate spune că partidüî: Congresul Național Indian al primului ministru Nehru a obținut majoritatea absolută în Camera Inferioară a Parlamentului, care cuprinde în total 494 de deputați. Pînă în prezent, din locurile atribuite deja, 338 au revenit partidului Congresului, 29 Partidului Comunist” din India, 15 Partidului de extremă dreaptă Jan Sangh, 19 partidului Swatantra, 10 Partidului Popular Socialist (Praja), 5 Partidului Socialist și 54 independenților și altor partide. în Camera Populară au fost aleși primul ministru Nehru și 13 miniștri și miniștri ad- juncți din actualul guvern al Indiei.Au fost, de asemenea, stabilite rezultatele în 2.8C7 circumscripții electorale pentru alegerile în adunările legislative ale statelor. Aceste mandate au fost repartizate astfel : 1.768 Partidului Congresului, 145 Partidului Comunist, 142 Partidului Popular Socialist, 161 Partidului Swatantra, 161 Partidului Jan Sangh, 58 Partidului Socialist, iar restul de

altor partide. Partidul Congresului a obținut majoritatea absolută în zece din cele 13 state în care au avut loc alegeri.
★

O mare victorie in alegerile 
pentru Camera Inferioară a ob
ținut Krishna Menon, ministrul 
Apărării, împotriva căruia cercp- 
rile reacționare indiene, precum și 
cele imperialiste, au desfășurat p 
campanie furibundă deoarece el 
a luat adesea o poziție hotărît 
antiimperialistă și anticolonialis
tă. Menon a obținut cu peste 
140.000 de voturi mai mult decit 
adversarul său, Kripalani. Co- 
mențină realegerea lui Menon, 
agenția France Presse subliniază 
că ea „a dobîndit importanța unui 
simbol. Experții politici — arată 
agenția — au numit victoria lui 
Krishna Menon un succes feno
menal, care a surprins chiar pe 
proprii săi partizani".

Este, de asemenea, semnifica
tiv, după ■ cum subliniază ziarul 
„INDIAN EXPRESS", că aproape 
toți liderii partidelor reacționaițe 
de dreapta au fost înfrînți.

0*0

Vom lupta cu hotărîre pînă vom oötinc 
înăcpcndcnța economică

0 declarație a președintelui Braziliei
DE JANEIRO 2 (Agerpres).cuvîntare rostită în statulJoao Goulart, președintelela „piafa comună“tură, industria țării, în meseriașii și comercianții greci, în oamenii muncii, înfeudînd țara. După cum subliniază ziarul „AVGHI“, Grecia muncitoare nu recunoaște acest a- cord. în ultimele zile, din Agrinion, Larissa, Navplion și din alte orașe au sosit declarații de protest împotriva intrării Greciei în „piața comună", din partea organizațiilor de țărani, meseriași, comercianți și de muncitori.

Comitetul executiv al Uniunii de
mocrate de stînga (E.D.A.) a 
publicității o declarație în care 
testează cu hotărîre împotriva 
rării Greciei la „piața comună"

Pentru poporul grec, care începe 
să plătească pentru aceste acțiuni 
ale guvernului, lupta împotriva a- 
derării la „piața comună" nu s-a 
terminat. Oamenii muncii se vor ri
dica cu hotărîre în apărarea dreptu
rilor lor si a viitorului patriei.

dat 
pro- 
ade-

RIO într-o Goyaz, Braziliei, a declarat : Vom lupta cu hotărîre pînă cînd vom obține in-
---------- o* o-

dependența economică. De bogății
le țării trebuie să sc bucure întregul popor brazilian și nu numai o minoritate privilegiată.

HAVANA. Guvernul revoluționar al 
Cubei a luat hotărîrea să lichideze po
liomielita în țară și a și luat unele 
măsuri în această direcție, în decurs 
de două zile 26 și 27 februarie — pes
te 1.142.000 de copii de virstă preșco
lară au luat tablete Sabin — un me
dicament eficace împotriva poliomie
litei. Șase milioane de tablete Sabin 
au fost puse la dispoziția Cubei de 
Uniunea Sovietică.

LUXEMBURG. Anglia a cerut în 
mod oficial să fie admisă în Comuni
tatea europeană a cărbunelui șl oțe
lului.

provoacă îngrijorarea 
conducătoare ameri- 

a acestei

„TOATE ȚĂRILE N.A.T.O.
SlNT NEMULȚUMITE1,1

Recent, a avut loc la New York o mare demonstrație a partlza- j 
nllor păcii care au manifestat împotriva politicii războinice a cercu- j 

> rilor conducătoare din S.U.A. In fotografie : Demonstranții manlfes- J 
f tind în Piața Duffy din New York. j
[

Scandal în Camera Comunelor
< .

Un mare scandal a izbucnit 
miercuri după-amiază în Camera 
Comunelor. în timp ce vorbea De
nis Healey, purtătorul de cuvînt al 
partidului laburist pentru proble
mele coloniale, o parte din membrii 
conservatori ai Camerei Comunelor 
au izbucnit în huiduieli și vocife
rări neobișnuite în această aduna-' 
re, atunci cînd vorbitorul a califi
cat ca „amenințare de trădare" de
clarația făcută în ajun de Roy We
lenski, primul ministru al guvernu
lui din Rhodesia de nord. In aceas
tă declarație, Welenski, care se află 
în prezent la Londra, afirmase că 
nu va șovăi să recurgă la forță pen
tru apărarea integrității teritoriale 
a Federației Rhodesia-Nyassaland.

Despre ce este vorba ? Federația 
Rhodesia-Nyassaland, cunoscută și 
sub numele de Federația Africii 
Centrale, cuprinde trei posesiuni 
coloniale britanice (Rhodesia de 
sud, Rhodesia de nord și Nyassa
land). Ea este una dintre creațiile 
artificiale ale colonialismului aflat 
în agonie și prin care acesta în
cearcă să înăbușe lupta de elibe
rare a popoarelor africane'). In 
cadrul Federației, care a fost creată 
în 1953, puterea locală-a fost dată 
pe mâinile coloniștilor europeni de 
rasă albă, deși aceștia nu reprezin
tă decît o mică minoritate față de 
populația neagră (circa 300.000 de 
albi,, cei mai mulți dintre ei în Rho
desia de sud, față de 9 milioane de„ 
negri). Cei mai înverșunați dintre: 
rasiștii albi, al căror exponent este 
Roy Welenski, mențin față de 
negri un regim de cruntă discrimi
nare rasială, comparabil cu cel 
existent în cealaltă închisoare a po
poarelor de culoare, Uniunea : Sud' 
Africană. Cu toată .teroarea 'exerci- ' 
tată, ei nu au reușit însă să înăbu
șe lupta de eliberare. Sub presiunea 
ei, guvernul de la Londra, care cau
tă ș$ salveze, fie și într-o formă simuara exista și mane,,
mai restrînsă, privilegiile colmialts- 'monopoluri. Capitalurile englez, a- 
muiuț. a promis anumite , reforme meric‘an și canadian își împart ex- 
constituționale atît pentru cele piçatapea în aceste monopoluri și 

■ „ . . , , , , există de asemenea strânse legăturia .zlarulul (n05tru am fmemeiare cu interesele Africii de publicat un articol documentar cu pn- ' „ 7?vire la situația din această regiune a cai e-și mat men-
lumii (N, R.) tncă puterea, in Congo. Firele

două Rhodesii, cit și pentru Nyas- 
saland. Deși acestea sînt reforme 
parfiale, iar scopul lor real e de a 
slăbi lupta de eliberare, ele acordă 
totuși africanilor dreptul de a-și a- 
lege reprezentanți în parlament. A- 
ceasta pune însă în primejdie do
minația albilor. Înființată 
loc de exploatare a forței 
de muncă a africanilor și 
riilor prime din cele trei 
federația se va destrăma 
doială de îndată ce africanii 
putea să-și spună cuvîntul asupra 
soartei lor.

ca mij- 
ieftine 

a mate- 
teritorii, . 
fără in

var

Scrisoare din Londra

In cele două Rhodesii, monopolu
rile controlează industria extracti
vă a aramei, aurului, azbestului, 
industria tutunului, precum și alte 
surse de avuții. Bogățiile naturale 
din Nyassaland au fost în mod in
tenționat neglijate întrucît se ur
mărește ca această țară să furni
zeze mîna de lucru ieftină, Lordul 
Robins, președintele companiei 
„British South Africa", ce domină 
în industria aramei, a făcut „ (în 
1959) următoarea declarație fățișă: 
„Predominarea omului alb — -afri
canul alb-englez —• trebuie să con
tinue cel puțin încă o generație. De 
ce: să • presupunem că africanul ne
gru, numai din cauză că se spală, 
vorbește englezește și poartă haine 
europene, trebuie în. niod necesar 
să fie acceptat în societatea albi
lor ?". Această declarație cinică are 

. un substrat , ponlahjlicesc., foarte, 
.-.precis.: Compania, lardului-Robins a 

plătit în permanență sume _ mai 
mari pentru dividendele acționari
lor decît totalul salariilor plătite 
celor 40.000 de mineri africani.

O situație similară există și în alte

exploatării economice sîngeroase 
se împletesc aici cu firele atitudi
nilor politice față de conflictul din 
Congo. După cum se știe, deși apa
rent divizați în chestiunea structu
rilor constituționale din Rhodesia, 
Welenski și guvernul englez și-au 
dat mîna pentru a-l susține 
Chombe, sinistra marionetă a mo
nopolurilor din Katanga.

Publicarea proiectului de consti
tuție pentru Rhodesia de nord a 
alarmat pe rasiștii albi și a deter
minat vizita, oarecum nepoftită, a 
lui Roy Welenski la Londra. Ziarul 
„Daily Herald" a scris, de pildă, că 
el „nu a fost invitat, nu e bineve
nit și nici dorit".

Dar situația guvernului conserva
tor nu e ușoară. Un grup de. 
membri conservatori ai parlamen
tului, inclusiv cîțiva membri ai gu
vernului, au interese în exploatarea 
resurselor miniere ale federației. 
Ei sînt, de fapt, aliații lui Welen
ski și se declară gata să-l susțină 
pe acesta chiar atunci cînd ame
nință cu folosirea forței pentru a 
împiedica orice clintire adusă do
minației albe în cuprinsul federa
ției. In prezent colonialiștii, atît 
cei din Londra, cît și cei din Salis
bury, capitala federației, depun e- 
forturi pentru a schimba constitu
ția propusă a Rhodesiei de nord în 
așa fel încît dreptul la vot acordat 
negrilor să fie manevrat- pentru a 
perpetua o majoritate a albilor.

Pe de altă parte, există cercuri 
conservator, 

că aceste e- 
încununate 

de succes. Poporul din Rhodesia de 
. nord. nu va- accepta , ,o,.:p'Qps.țituție 

falsificată, iar doctorul Banda, :c.b,n- 
ducătorul necontestat al poporului 
din Nyassaland, a declarat cu hotă- 
rîre că țara lui intenționează să pă
răsească federația.

In lunile ce vin lupta de elibe
rare a popoarelor din Africa Cen
trală se va intensifica și ultimele 
evenimente arată că ele se vor bu
cura de sprijinul celorlalte popoare 
din Africa și din întreaga lume.

GORDON SCHAFFER

Pe de altă parte, 
chiar șl jn partidul 
care își dau seama 
forturi nu_ pot fi

pa

In culisele „unității“ atlantice

Anglia efectuează explozii 
nucleare subterane în NevadaWASHINGTON 2 (Agerpres). Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat că la 1 martie pe poligonul experimental din Nevada a avut loc o explozie subterană a unei bombe nucleare engleze.Aceasta este prima oară cînd se anunță o explozie atomică subterană engleză în ultimii trei ani. Statele Unite — adaugă agenția U.P.I. — au efectuat, din luna septembrie, anul trecut, 18 explozii nucleare subterane.Marea Britanie a consimțit să pună la dispoziția S.U.A. poligonul pentru experiențe nucleare din insula Christmas (Oceanul Pacific) primind în schimb posibilitatea de a folosi dispozitivul subteran american din deșertul Nevada.

-----o» o-----Uneltirile colonialiștilor pentru amina,rea acordării independenței KcnyeiLONDRA 2 (Agerpres). — De trei săptămîni continuă la Londra lucrările conferiței consacrate viitoarei structuri constituționale . a Kenyei. Refuzul continuu al guvernului englez de a începe o examinare constructivă a propunerilor prezentate de delegațiile africane cu privire la modificările constituționale în această colonie britanică au făcut ca în momentul de față lucrările conferinței să se afle în impas.Principala piedică în calea succesului conferinței o constituie atitudinea ministrului britanic al coloniilor, Reginald Maudling, care o- pune planului creării unui guvern centralizat unic, propus de Partidul Kanu (condus de Jomo Kenyatta și Tom Mböya), proiectul structurii federale a Kenyei, prezentat de partidul Kadu. Această variantă propusă de partidul Kadu este pe placul colonialiștilor englezi care pot exploata cu mai multă ușurință bogățiile unei țări divizate. Totodată, guvernul englez este direct interesai — șl acționează în acest sens ia conferință — ca divergențele, dintre cele două partide să nu fie • soluționate curînd, astfel încît să albă un pretext pentru amînarea acordării independenței Kenyei.

KRIVOI ROG. Cea mal mare 
mină de minereu de fier din lume 
„Ghigant-Glubokaia” (bazinul Kri
voi Rog din Ucraina) a fost dată 
în exploatare la 2 martie. Capaci
tatea prevăzută in proiect a 
nef este de 7,4 milioane tone 
nereu de fier pe an. Aceasta 
pășește cu mult extracția de, 
nereu realizată de toate minele 
Rusia înainte dc primul 
mondial.

mi- 
mi- 
de- 
mi- 
dln 

război

Contradicțiile dintre diferitele 
țări aparținând blocului militari-st 
N.Ä.T.O. ‘ ”
cercurilor 
cane. O manifestare 
îngrijorări o constituie declarația 
televizată făcută de senatorul 
republican Jacob Javits care a 
cerut convocarea urgentă a Con
siliului pactului Atlantic pentru 
„a consolida alianța N.A.T.O.“. 
După cum subliniază agențiile 
de presă, Javits a spus că „din 
diferite cajuze toate țgrile 
N.A.T.O. sînt nemulțumite" și a 
citat 
Marea 
Olanda.

Javits 
țumirea 
poziția 
Unite s-a concretizat, printre al
tele, în „refuzul lor de a colabora 
la instituirea embargoului S.U.A. 
asupra comerțului cu Cuba“.

WASHINGTONUL CERE O NOUA

vest-germărie pe piață mondială, 
consecințe care, dată fiind evo
luția oricum nesigură a oonjunc- 
turii șl' marea dependență . de 
export a numeroase ramuri, nu 
trebuie bagatelizate. Partea a- 
mericană, însă tinde în mod 
vădit spre o asemenea solpție 
pentru a întări prin aceasta ca- 
pacitaiea de concurență a in
dustriei de export americane”.

Dar Bonnul n-a spuș încă ul
timul cuvjnt.

REFUZUL CANADEI

GENEVA. La sesiunea a XXX-a. a 
Comitetului Executiv al Biroului In
ternațional de Educație, care a avut 
loc la Geneva, a luat cuvîntul tovară
șul Ștefan Bălan, adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv. Re
prezentantul romîn a salutat primirea 
în rîndul organizației a noilor membri: 
Guineea, Nigeria și Iordania. în legă
tură cu .cererea Coreei de sud de a- 
derarC Ia Biroul Internațional de Edu
cație, delegatul romîn a subliniat ne
cesitatea ca întregului popor coreean 
să 1 se dea posibilitatea să participe 
la luorările B.I.E. și să nu se rezolve 
problema în mod unilateral. Delegatul 
R.P. Römine a participat la discuții în 
legăttiră cu recomandările internațio
nale de instrucție publică din 1961, a- 
rătînd modul cum se aplică acestea în 
tara noastră si a făcut unele sugestii 
în vederea unei informări reciproce 
între membrii B.I.E. prin schimb de 
manuale de geografie și Istorie.

printre acestea Franța, 
Britanie, Portugalia și

a recunoscut că nanrui- 
țărilor N.A.T.O. față de 

politică a Statelor

REEVALUARE A MÄRCII
VESTGERMANE

pe 
să

„Guvernul american insistă 
lîngă guvernul de la Bonn 
procedeze la o a doua reeva
luare a mărcii — scrie publi
cația vestgermană „Deutsche 
Woche“. In continuare în articol 
se arată : „Cu prilejul vizitei fă
cute la începutul lunii ianuarie 
la Washington, ministrului Erhard 
i s-a pus în vedere acest dezi
derat american. Firește că Er
hard s-a opus cu înverșunare și 
a subliniat că conjunctura în 
R.F.G. a început să slăbească, 
că economia R.F.G. nu suportă o 
nouă împovărare a exportului.

Cea de-a doua reevaluare — 
cu 5 la sută — cerută de ame
ricani, ar avea într-adevăr con
secințe negative pentru capacita
tea de concurență a produselor

Agenția United Press Interna
tional anunță că John Diefen-., 
baker, primul ministru al Cana
dei, a declarat în parlament că, 
în condiții de pace, atît iimp cît 
S.U.A. refuză controlul în comun 
asupra armamentului atomic ce 
urmează să fie depozitat pe te
ritoriul Canadei, guvernul, cana
dian va refuza să accepte sto-' 
carea pe teritoriul său a focoa
selor atomice. Agenția mențio
nează că „în ultimele luni Sta
tele Unite au exercitat puternice 
presiuni asupra guvernului ca
nadian pentru a obține consim
țământul în vederea stocării de 
focoase nucleare pe teritoriul 
acestei țări".

RĂSPUNS LA DISCRIMINARE

La 7 martie va începe la Lon
dra o conferință europeană 
la nivelul miniștrilor pentru na
vigația comercială marină. Con
vocarea acestei conferințe, scrie 
ziarul suedez „Sydsvenska Dag
bladet“, a fost determinată de 
politica americană de discrimi
nare în navigația comercială in
ternațională, deoarece toate pro
testele împotriva acestei poli
tici a S.U.A. s-au dovedit za
darnice. Ziarul suedez adre
sează participanților la con
ferința europeană chemarea de 
„a-și uni forțele, căci presiunile 
S.U.A. pot fi înfrinte numai prin 
măsuri energice".

NEW YORK. La 1 martie salariațli 
principalelor societăți de transporturi 
urbane din New York, „Fifth Avenue 
Coach Lines" și „Surface Transit Inc.”, 
au declarat gjrevă în semn de protest 
împotriva hotăririi patronilor de a 
obncedla o parte a personalului.

ROMA. Carlo Scorza, fost secretar 
al partidului fascist Italian, primește 
o pensie din partea statului. După 
cum precizează săptămânalul „L’EX- 
PRESSO", această pensie, care se 
plătește Inccpînd din luna februarie, 
a fost stabilită la 150.000 lire lunar 
(ou titlul de comparație să menționăm 
că 70 la sută din pensionarii italieni 
nu primesc pînă astăzi mai mult de 
10.000 lire pe lună), în afară de aoeas- 
ta, potrivit relatărilor apărute în a- 
celași săptămînal, statui a
căpeteniei fasciste pensia și pe 
precedent!.

——0*0-------

achitat 
anii

in Birmania puterea

BALAUR OCCIDENTAL CU 1B CAPETE... ÎNFIERBINTATE 1
(desen de V. TIMOC)

a fost preluată de armataRANGOON 2 (Agerpres). — La 2 martie, ora 8,45 (ora locală), ( comandantul suprem al armatei bir- maneze, generalul Ne Win, a anunțat la posturile de radio că armata a preluat puterea în țară, printr-o lovitură de stat militară care a avut loc în noaptea precedentă.După cum anunță corespondentul agenției U.P.I., premierul U Nu și membrii guvernului său au fost arestați de către armată. Pe străzile Rangoon-ului patrulează tancuri și mașini blindate. Corespondentul agenției Reuter anunță că unități de tancuri și artilerie au sosit la Rangoon venind de la bazele lor din apropierea orașului. Aeroportul din capitala Birmaniei a fost? pentru orice trafic. Totodată îri1\ură a fost instituită cenzura. Armata a preluat controlul asupra oficiului telegrafic și tribunalelor. Clădirea parlamentului — anunță corespondentul agenției U.P.I. — este înconjurată de un cordon de trupe, iar deputății sînt opriți să intre. Potrivit relatărilor corespondentului a- genției France Presse, preluarea puterii de către armată a avut loc fără lupte, iar populația a luat cunoștință de această lovitură de stat abia la ora 8,45 cînd a fost difuzată declarația generalului Ne Win.Generalul Ne Win a declarat că această lovitură de stat a fost efectuată datorită „situației din țară care continuă să se înrăutățească" și că a fost constituit un „consiliu revoluționar".După cum anunță agenția Reuter, Consiliul revoluționar a dat publicității în după-amiaza zilei de 2- martie lista membrilor noului guvern, din care fac parte, cu o singură excepție, numai militari. Generalul Ne Win deține portofoliile Apărării, Finanțelor și Justiției.
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