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• Al. Mureșan — Din gospo
dării colective mici — gospodă
rii mari, puternice (pag. 2-a)

• E. Simion — In vitrinele 
librăriilor : H. Rohan — Uși des
chise (pag. 2-a)

• De la corespondentul nos-> 
tru la Moscova : A. Munteanu — 
Miliardari și milionari (pag. 3-a)

Cu agricultura colectivizată

Asigurarea șantierelor
cu proiecte

lucrurile nu

Toată atenția 
lucrărilor agricole de primăvară !

Munca pe șan
tierele construc
țiilor de locuin
țe se desfășoară 
fără întrerupere. 
Constructorii își 
intensifică efor
turile pentru a 
termina lucrări
le începute în

anul trecut, organizează noi șantie
re ; în aproape toate orașele s-a 
trecut la construcția unor noi 
blocuri prevăzute a se da în folo
sință în acest an.

Experiența anilor trecuți a dove
dit că succesul fiecărei construcții 
depinde în mare măsură de asigu
rarea la timp a șantierelor cu do
cumentația tehnică necesară. Por
nind de ’ la aceasta, comitetele re
gionale și orășenești de partid au 
îndrumat proiectanții din cadrul 
D.S.A.P.C. să întocmească din vre
me proiectele pentru construcțiile 
acestui an. La Ploiești, de pildă, 
s-a dat o atenție deosebită organi
zării muncii în cadrul D.S.A.P.C. : 
pentru elaborarea proiectelor ș-au 
întocmit grafice în care s-a ținut 
seama de urgența lucrărilor și ter
menul de începere a lor ; capacita
tea de proiectare a fost din plin fo
losită. Mult a ușurat munca proiec- 
tanților de aici folosirea proiecte
lor tip. în acest fel s-a asigurat un 
decalaj între proiectare și execuție, 
documentația tehnică fiind întoc
mită încă ’ de la începutul anului 
pentru aproape întregul volum de 
construcții din acest an. Rezultate 
bune în asigurarea din timp a pro
iectelor pentru noile locuințe s-au 
obținut și în regiunile Galați, Cluj 
și altele. Datorită acestui lucru, 
constructorii au avut posibilitatea să 
studieze proiectele pentru a-și or
ganiza cît mai bine munca, să ia 
din timp măsuri pentru aprovizio
narea șantierelor cu materialele ne
cesare.

Dar, 
într-o

după cum ni s-a semnalat, 
serie de regiuni : Crișana,

Oltenia, Hunedoara, 
stau tocmai bine în ce privește a- 
sigurarea documentației. întocmi
rea unor proiecte se tărăgănează 
în mod nejustificat. Din această 
cauză unele lucrări nu pot începe 
la termenele planificate, organiza
rea șantierelor și aprovizionarea lor 
cu materiale nu se pot face în bune 
condiții. Din lipsa documentației, 
în regiunea Crișana, bunăoară, în- 
tîrzie lucrările la o serie de blocuri, 
la o școală cu 24 săli în Oradea și 
la alte construcții. Se vede treaba 
că sfatul popular regional n-a tras 
suficiente învățăminte din expe
riența anului trecut cînd, tot din 
lipsa proiectelor, o serie de lucrări 
au depășit cu mult termenul de 
dare în folosință.

Pînă la începerea din plin a sezo
nului de construcții a rămas puțin 
timp. Este necesar ca organele lo
cale de partid și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regio
nale să analizeze stadiul pregătirii 
documentației tehnice pentru con
strucțiile din acest an și să ia ope
rativ ’ măsurile care se impun : să 
se organizeze mai bine munca de 
proiectare, să se întocmească, îii 
funcție de urgența lucrărilor, grafice 
cu date precise, să se respecte aceste 
date cu strictețe. Trebuie să se ur
genteze obținerea avizelor necesare. 
Datoria organelor locale de partid 
este de a urmări cu mai multă răs
pundere calitatea proiectelor, cer- 
cetînd dacă ele prevăd soluții eco
nomice, folosirea prefabricatelor, 
mecanizarea lucrărilor, materiale 
noi. Organele locale de partid tre
buie să vegheze ca proiectele să a- 
jungă la timp pe șantiere.

în fiecare regiune trebuie luate 
măsuri ca documentația tehnică să 
fie primită de constructori atunci 
cînd au nevoie de ea — aceasta 
constituind una din căile importan
te de dare în folosință, Ia termene
le stabilite și în cele mai bune con
diții, a noilor locuințe prevăzute 
pentru acest an.
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în toate regiunile țării se fac 
ultimele pregătiri pentru buna 
desfășurare a însămînțărilor și 
a celorlalte liicrări agricole de 
primăvară. In S.M.T. și G.A.S. 
parcul de tractoare și mașini a- 
gricole ce va fi folosit la efec
tuarea acestor lucrări a fost a- 
proape în întregime pus în sta
re de funcționare. In unele re
giuni, acolo unde timpul a fost 
prielnic, brigăzile de mecaniza
tori au și început arăturile și di
ferite lucrări de întreținere a 
ogoarelor de toamnă în vederea 
însămînțărilor. Au fost transpor- 
tate pe cîmp, numai în acest an, 
aproximativ 6 milioane tone de 
îngrășăminte naturale.

In regiunile București, Banat și 
Ploiești au început plantările de 
pomi fructiferi.

Terminîndu-se colectivizarea a-

griculturii în noi regiuni și ra
ioane, Ministerul Agriculturii re
comandă organelor agricole să 
acorde tot sprijinul noilor unități 
la întocmirea planurilor de pro
ducție, organizarea brigăzilor și 
echipelor, în vederea executării 
însămînțărilor de primăvară în 
cit mai bune condiții. Este ne
cesar să fie revizuite și pregăti
te mașinile și atelajele tuturor 
gospodăriilor colective pentru 
ca, alături de mijloacele meca
nizate ale S.M.T., acestea să 
poată fi folosite pentru efectua
rea la vreme a lucrărilor agrico
le. De asemenea, să se continue 
mai intens transportul îngrășă
mintelor în cîmp și pregătirea se
mințelor. îndată ce timpul devi
ne prielnic să se înceapă arătu
rile, întreținerea ogoarelor 
toamnă și însămînțările.

de

Mecanizatorii pot începe lucrul
mașini a fost reparat încă înainte 
de termen. Tractoriștii au fost 
școlarizați și seminarizați. A fost 
contractat cu gospodăriile agri
cole colective întregul volum de 
lucrări.

Marea majoritate a brigăzilor 
de tractoare a plecat în gospo
dăriile colective. Acolo unde so
lul a permis s-au executat în 
iarna aceasta arături pe o supra
față de peste 800 hectare.

ZĂLAU (coresp. „Scînteii“). — 
S.M.T.-Surduc, va avea de exe
cutat în acest an un volum mai 
mare de lucrări agricole dat fiind 
că întregul raion Zălau este co
lectivizat. Pentru aceasta, încă 
în acest an S.M.T.-Surduc va fi 
înzestrat cu încă peste 130 trac
toare, zeci de combine, semănă
tori de păioase și alte mașini. Co
lectivul de mecanizatori s-a pre
gătit temeinic pentru campania 
de primăvară. întregul parc de

Lacuri și vopsele din rășini sintetice
In ultimul timp cercetătorii și co

lectivele întreprinderilor chimice de 
specialitate au pus la punct proce
sele tehnologice și au introdus în 
fabricație mai multe lacuri și vop
sele pe bază de materiale plasti
ce. Vopseaua denumită „Vinacet" 
este folosită la finisări exterioare 
la blocuri de locuințe și construc
ții industriale. Zugrăvelile cu aceas
tă vopsea au un aspect mult mai 
frumos și sînt mult mai rezistente 
la lumină și intemperii..

Din rășini sintetice se produc 
lacuri și emailuri pentru vopsirea 
mașinilor și utilajelor pe care țara 
noastră le exportă în regiuni tropi
cale. In cursul acestui an utiliza
rea lacurilor și vopselelor din ră
șini sintetice va fi extinsă și la vop
sirea vagoanelor de călători și de 
marfă, precum și a unor utilaje care 
funcționează în condiții de tempe
ratură ridicată.

.(Agerpres)-

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către ambasadorii! 
* Republicii Guineea

La 3 martie, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
la Palatul Republicii pe Barry 
Boubacar Biro, ambasadorul ex-

in R. P. Romină
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Guineea la București, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în R.P. Romînă.

(In pag. 3-a, cuvîntările rostite)
-------------- ■ zr— —- =----------------

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către ambasadorul
Republicii Ghana

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit sîmbătă, la Palatul 
Republicii, pe E. K. Dadzie, amba
sador extraordinar și plenipotențiar

in R. P. Romină"‘ÿÿgr

Sonde cu diametru mic
introducerea și extinderea metodelorPreocupați de

noi de lucru, petroliștii din regiunea Ploiești folosesc 
tot mai mult săparea sondelor cu diametru mic. Pînă 
în prezent, ei au săpat 3 sonde au diametru mic, iar 

două sînt în curs de foraj.
Așbntajele forajului cu diametru mic sînt nume

roase. Mai întîi, se obțin importante economii de me
tal și se reduc cheltuielile de transport. Astfel la cele 
3 sonde săpate cu ajutorul acestei metode, prețul de.

BERLINER 
CIRCUS 

LA CONSTANTA

al Republicii Ghana la București, 
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în R. P. Romină.

(In pag. 3-a, cuvîntările rostite)

Inaugurarea Teatrului 
regiunii București

In Capitală a fost inaugurată sîm- 
bătă seara noua sală din șoseaua 
Ștefan cel Mare a Teatrului regiunii 
București. Artiștii acestui teatru — 
cel mai tînăr din țară — au prezen
tat în primul spectacol pe această 
nouă scenă piesele lui Vasile Alec- 
sandri „Iașii’n carnaval" și „Millo 
director".

Noi magazine moderne

IAȘI (coresp. „Scînteii). Piața U- 
nirii din Iași s-a înfrumusețat cu 
noi blocuri de locuințe. La parterul 
multora din aceste blocuri s-au a- 
menajat magazine modeme. La 1 
martie, 3 magazine — cu articole 
pentru copil, articole electro-tehni- 
ce și moto-velo au fost deschise. 
Ele sînt aprovizionate cu un bogat 
sortiment de mărfuri.

București. Construcții noi pe 
șoseaua Mihal Bravu.

(Foto : M. Andreescu)

•cast pe metru 
forat a fost re
dus în medie cu 
150 lei față de 
sondele cu dia
metru 
iar 
raj 
20 
de

normal, 
viteza de fo- 
a crescut cu 
la sută față 
plan.

DE

CONSTANȚA 
(coresp. „Scîn
teii"). — In sea
ra zilei de 2 mar
tie a.c. a avut 
loc la Palatul 
Sporturilor din 
orașul Constan
ța, primul spec
tacol prezentat 
de Berliner Cir
cus. Programul a 
fost urmărit 
mult interes 
peste 2.000 
spectatori.

cu 
de 
de

Sesiune tehnico-științifică 
în fabrică

BACĂU (trimisul „Scînteii"). — La 
Fabrica de hîrtie și celuloză „Steaua 
Roșie" din Bacău a avut loc o sesiune 
tehnico-știinfifică în cadrul căreia au 
fost discutate unele probleme legate 
de introducerea tehnicii noi în fabrica
rea hîrfiei și celulozei. Au participat 
specialiști de la Institutul politehnic din 
lași și de la fabricile de hîrtie din țară.

Cu această ocazie au fost prezentate 
comunicările științifice : „Spălarea ce
lulozei Și valorificarea produselor de la 
descărcarea fierbăfoarelor", „îmbunătă
țirea hîrtiilor pergaminate și fabricarea 
hîrfiei de calc de calitate superioară", 
„Utilizarea celulozei din plante anuale 
(stuf, paie) la fabricarea diverselor sor
turi de hîrtie”. ș.a.

PESTE HOTARE
INTR-O SERIE DE ȚÂRI se des

fășoară manifestații de protest îm
potriva hotărîrii S.U.A. de a relua 
experiențele nucleare in atmosferă. 
(Amănunte în pag. IV-a).

CONFERINȚA PRELIMINARĂ a re
prezentanților organizațiilor sindi
cale din Ecuador, Uruguay, Cuba, 
Chile și Brazilia, care și-a desfă
șurat lucrările la Santiago de Chile, 
a hotărît convocarea unei mari

conferințe sindicale a oamenilor 
muncii din America Latină pentru 
examinarea posibilității unificării 
forțelor proletare de pe 
latino-american.

continentul

TRUPELE
pogromuri

BANDELE O.A.S. ȘI
FRANCEZE au săvîrșit 
împotriva populației din principa
lele orașe algeriene. S-au înregis
trat aumeroase viotime. (Amănunte 
la pag. TV-a).

J în secția forjă a uzinei „23
> 'August“ sînt o serie de muncitori 

vîrstnici care și-aduc aminte că
; pe vremea lui Malaxa, din cauza 
; fumului, prafului și a căldurii ex-
> cesive, abia puteau să-și mai tragă
> sufletul. In anii puterii populare,
> cînd protecția muncii a devenit o 
! problemă de stat, în secțiile uzi- 
; nei s-au creat condiții de lucru 
; din ce în ce mai bune. La forjă, 
I bunăoară, s-au 
i halei niște pa- 
; nouri 
; cu
• automată, 

pentru i 
rarea curenților 
de aer rece s-au montat la uși 
instalații speciale, așa-numitele 
perdele de aer refulat.

Peste drum de forjă se află 
secția construcții mecanice. Cîte 
nu s-au făcut și aici ! Dacă în tre
cut halele erau neprimitoare, reci 
și întunecoase, cu mașini rudi-1 
mentare, azi atrag atenția utilajele 
moderne, iluminatul fluorescent, 
culoarea plăcută a pereților.

La cazangerie se lucrează cu 
mijloace mecanizate — dălți pneu
matice, polizoare de mînă și alte
le, care asigură o mai mare pro
ductivitate, iar produsele realizate 
în secție fac cinste „mărcii fa
bricii". La aceasta a contribuit, 
firește, și organizarea producției 
în flux tehnologic, 
durii automate etc.

Pentru ușurarea 
al muncitorilor și 
condițiilor de lucru în turnătorii, 
anul trecut a început construirea 
unor curățătorii pe baza unor so
luții din cele mai moderne de teh
nică a securității muncii, lntîlnim 
aci șl luminatoare cu geamuri 
„fluture", și instalații moderne de 
ventilație. Vor funcționa, de ase-

s>

UJi

'CJ.

în raioanele Tîrnăvenf, Tg. 
Mureș și Reghin din regiu
nea Mureș-Aufonomă Ma
ghiară s-a terminat colecti
vizarea agriculturii. în pre
zent, în raionul Tg. Mureș 
sînt 125 gospodării colec
tive, care cuprind 26.475 fa
milii, cu 65.184 ha. ; în ra
ionul Tîrnăveni, 69 gospo
dării colective cu 15.058 fa
milii și 48.606 ha., iar în ra
ionul Reghin, 61 gospodării 
colective cu 14.531 familii și 
40.660 ha. teren.

Exemplul gospodăriilor co
lective fruntașe a influențat 
în primul rînd trecerea în 
masă a țăranilor întovărășifi 
spre gospodăria colectivă, 
în anul 1961 gospodăriile 
colective din raionul Tîrnă
veni, aplicînd pe scară lar
gă metodele agrotehnice 
înaintate au objinut produc
ții care au depășit pe cele 
din întovărășirile agricole cu 
peste 500 kg. grîu și 1.100 
kg. porumb la ha. .Astfel, 
gospodăriile colective din 
Coroisînmarfin, Șona, Zagăr, 
Deaj, Dîmbău și multe altele 
au obținut producții de grîu 
între 2.000—2.300 kg. la ha. 
Importante succese au fost 
obfinute și în sectorul zoo
tehnic. Numărul bovinelor, 
proprietate obștească, s-a 
dublat față- de 1960.

Producțiile ridicate obți
nute din culturile de cîmp, 
din sectorul zootehnic, din 
legumicultura și viticultură 
au creat posibilitatea să se 
împartă colectiviștilor pen
tru zile-muncă importante 
venituri în natură și în bani. 
Colectiviștii din Deaj, Șeu- 
lia, Zagăr și din alte gos
podării colective au primit 
pentru fiecare zi-muncă pro
duse și bani în valoare de 
30—39 lei. Numai în ultimii 
ani peste 650 familii de co
lectiviști din raionul Tîrnă
veni și-au construit case noi.

Și în celelalte raioane e- 
xistă numeroase gospodării 
colective fruntașe care au 
objinut produefii mari de 
cereale și au sectoare zoo
tehnice puternic dezvoltate. 
Au creat în funefie de con
dițiile specifice și alte ra
muri cum ar fi pomicultura,
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viticultura, grădinăritul, creș
terea păsărilor. Gospodăria 
colectivă din Bafoș, raionul 
Reghin, a objinut 2.994 kg. 
grîu la fiecare hectar. Co
lectiviștii din Sînfana Niraj, 
raionul Tg. Mureș, au reali
zat 4.411 kg. porumb la ha.

Organizafiiie de partid 
din aceste raioane au des
fășurat o intensă muncă po
litică și culturală de masă 
folosind forme din cele mai 
variate pentru lărgirea sec
torului socialist al agricultu
rii. La numeroase adunări 
populare ținute în satele 
raioanelor au vorbit secre
tari ai comitetului regional 
de partid, ai comitetelor ra
ionale de partid, președinți 
și vicepreședinți ai sfaturilor 
populare raionale și alfi ac
tiviști de partid și de stat, 
în numeroase locuri au vor
bit în fața înfovărășifilor 
președinți, brigadieri și co
lectiviști din gospodăriile 
colective fruntașe, au fost 
organizate vizite ale înfovă
rășifilor la cele mai bune 
gospodării colective din a- 
cesfe raioane. La cinemato
grafele săfeșfi s-a prezentat 
un ciclu de filme documen
tare ilustrând rezultatele 
gospodăriilor colective.

colectivizării agrîcüIfûrFi în cblectmșților au exercitat 
, .• ,, , , n niitwHiAă arrantia ocn_aceste raioane, comitetele 

raionale de partid au între
prins o serie de măsuri con
crete menite să ducă la în
tărirea economico-organiza- 
forică a noilor gospodării 
colective. Tn acest sens au 
fost formate colective com
puse din ingineri agronomi, 
zootehniști, brigadieri, co
lectiviști dintre cei mai buni 
care sub conducerea mem
brilor birourilor comitetelor 
raionale de partid, a activiș
tilor de partid și de sfat, 
studiază posibilitățile de 
dezvoltare a fiecărei gospo
dării, ajută concret consi
liile de conducere să elabo
reze planurile de produejie, 
să organizeze munca în bri
găzi și echipe.

Tot în aceste zile, s-a ter
minat colectivizarea agricul
turii și în

Ziarele de ieri au publicat telegrama adresată 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mirt prin care Comitetul regional de partid și Sfa
tul popular regional Ploiești. fac cunoscut că în 
regiunea Ploiești s-a terminat colectivizarea agri
culturii. In felul acesta, regiunea Ploiești este a 
șaptea regiune cu agricultura colectivizată.

Hotărîtor pentru atragerea țăranilor muncitori 
în gospodăriile colective a fost exemplul viu al 
gospodăriilor colective mai vechi. Sectorul zoo
tehnic al gospodăriei colective din comuna Baba 
Ana cuprinde 105 vaci cu lapte, 100 junind și vi
țele, 218 porci, 1.700 oi și 1.100 găini ouătoare. 
Fotografia din dreapta reprezintă un aspect din- 
tr-un grajd de vaci al acestei gospodării.

Odată cu terminarea colectivizării agriculturii 
din regiune, organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare se ocupă de întărirea noilor 
gospodării colective. O mare atenție se dă pre
gătirilor pentru buna desfășurare a lucrărilor agri
cole de primăvară. în fotografia din stingă : o 
parte din tractoarele S.M.T. Comișani gata pentru 
a porni la lucru pe ogoarele gospodăriilor colec
tive din raionul Tîrgoviște.

în raionul Lăpuș s-a în
cheiat colectivizarea agri
culturii. Din marea fami
lie a colectiviștilor fac a- 
cum parte 9.760 familii 
de țărani uniți în 45 de 
gospodării colective și care 
lucrează laolaltă 33.800 ha. 
de teren.

Rezultatele obținute de 
gospodăriile colective din 
Coroeni, Văleni, Copalnic- 
Mănăștur și altele din cu
prinsul raionului, crește
rea continuă a bunăstării
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comunele apar- 
finînd de orașul 
Tg. Mureș.

L. DEAKY 
coresp.

„Scînteii”

o puternică atracție asu
pra țăranilor întovărășiți 
și cu gospodării indivi
duale. Gospodăriile colec
tive din raion au obținut 
anul trecut cu 500—600 
kg. porumb la hectar, mai 
mult decît întovărășirile 
agricole. într-un singur 
an colectiviștii și-au du
blat efectivele de anima
le, au plantat livezi de 
pomi pe sute de hectare 
de teren. Organizațiile de 
partid au desfășurat o 
susținută muncă politică 
de masă pejitru populari
zarea succeselor obținute 
de către gospodăriile co
lective din cuprinsul ra
ionului și din regiune. în 
acest scop au fost orga
nizate numeroase vizite la 
gospodăriile colective și 
la colectiviști acasă. Dea- 
semenea, la căminele cul
turale s-au ținut nume
roase conferințe și expu
neri despre superioritatea 
muncii în gospodăria co
lectivă. S-au organizat

programe artistice, seri de 
întrebări și răspunsuri, 
jurnale vorbite etc. Ci
nematografele sătești, pre
cum și caravanele cine
matografice au prezentat " 
în toate satele raionului 
filmul documentar „Viață 
nouă în Maramureș“, rea
lizat recent de către stu
dioul „Alex. Sahia", și 
alte filme legate de trans
formarea socialistă a agri
culturii. Ziarele regionale 
„Pentru socialism“ și ' 
„Banyavideky Faklya“ au 
editat 4 foi volante pentru 
țăranii muncitori din sa
tele raionului. De aseme
nea, au fost tipărite o se
rie de afișe pliante înfăți- 
șînd succesele gospodării
lor colective din raion și 
din regiune.

Toate acestea au dat po
sibilitate țăranilor întovă
rășiți și cu gospodării in
dividuale să înțeleagă mai
bine ce vor avea de cîști- ; 
gat unindu-se în gospodă
riile colective. Colectiviza
rea agriculturii raionului 
deschide mari perspective 
de dezvoltare a gospodă«- 
riilor colective, prin spo
rirea producției de cereale, 
mărirea numărului de a- 
nimale proprietate ob
ștească și prin extinderea 
livezilor de pomi fructi
feri.

Raionul Lăpuș este cel 
de-al 4-lea raion din re
giunea Maramureș cu a- 
gricultura colectivizată.

R. APOSTOL 
coresp. „ScînteH”
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extinderea su-

eiortului fizic 
Îmbunătățirea

menea, mecanisme pentru trans
portul subteran al pămîntului 
ars provenit de la curăți
rea pieselor. Darea în exploa
tare a acestor curățătorii va re
zolva în mare măsură problema 
cea mai acută a turnătoriilor : fo
losirea judicioasă și cu randament 
maxim a spațiului de producție. în 
turnătoriile existente s-au luat 
măsuri pentru o mai bună aerisire, 
montîndu-se deasupra cuptoarelor 

panouri glisan
te. Uscătoarele 
de nisip au fost 
scoase din ha
le, construin- 
du-se o instala

ție centralizată. La dezbătătorul 
nr. 1 de la turnătoria de oțel s-a 
montat un dispozitiv de absorbție 
și umezire a prafului.

Fără îndoială, în turnătorii mai 
sînt de rezolvat o serie de pro
bleme legate de tehnica securității 
muncii. Ele stau în atenția comi
tetului sindicatului, a conducerii 
uzinei și a comitetului de partid.

In încheiere vreau să mă refer, 
și la secția sculărie generală, 
transformată și modernizată, utila
tă cu mașini perfecționate produse 
de industria noastră constructoare 
de mașini-unelte. Aici, parchetul 
strălucind de curățenie, lămpile 
fluorescente, scrumierele așezate 
din loc în loc îndreptățesc denu
mirea de „laborator" dată secției 
de muncitorii din celelalte secții.

Toate aceste măsuri reflectînd 
grija pentru îmbunătățirea condi
țiilor de lucru ale muncitorilor, 
de neînchipuit pe vremea stăpîni- 
rii burgheziei, au devenit lucruri 
firești într-o uzină a zilelor noas
tre.

NICOLAE IUTEȘ 
tehnician

Raionul Horezu — regiunea Argeș
S-a încheiat colectivizarea agri

culturii și în raionul Horezu, din 
regiunea Argeș. Țăranii muncitori 
din raionul Horezu au avut ca 
exemple vii realizările gospodăriilor 
colective de prin partea locului cit 
și ale celoT din celelalte raioane 
din regiunea Argeș. Colectiviștii din 
Sinești au obținut anul trecut cu 
3—400 kg. la grîu și cu 7—800 kg. 
porumb mai mult decît țăranii în
tovărășiți sau cu gospodărie indi
viduală. In chemarea adresată ță
ranilor muncitori din raion de 
către colectiviștii din comuna Lă- 
dești se spunea: „Avem o gospodă
rie puternică și înfloritoare cu care 
ne mîndrim. Averea obștească se 
ridică la 1.700.000 lei, 
j.pînă în 1965 să 
5.000.000. Avean 376 de

urmînd Ca 
depășească 
bovine din

care 148 vaci și juninci, 954 ol. 
Ne-am ridicat grajduri și magazii, 
pătule și saivane. Urmați-ne exem
plul, veniți alături de noi !"

Gospodăriile colective acordă a- 
tenție dezvoltării sectorului zooteh
nic și pomiculturii. In ultimii 3 ani 
s-a plantat cu pomi o suprafață de 
4.586 hectare.

Comitetul raional de partid, or
ganizațiile de bază au popularizat 
larg în rîndul țăranilor realizările 
gospodăriilor colective, traiul tot 
mai bun al colectiviștilor. Ei s-au în
dreptat pe calea gospodăriei colec
tive convinși că în felul acesta își 
făuresc un trai bun. In prezent în 
cele 22 gospodării colective din ra
ion sînt 7790 familii de țărani cu ® 
17.941 ha. teren.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii*
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In cele două gospodării colective din comtțna Slobozia, raionul 
Găiești, «-au Înscris în acest an un număr de 850 noi familii de țărani, 
întotdeauna noii înscriși sînt popularizați la panoul din fața căminu
lui cultural.
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Volu-

veniturile gospodăriei colective 
pe această bază, nivelul de trai 
colectiviștilor.

lui H. Ro- 
„Uși des-

SÎllt 
sub raportul observației

parte din povestirile lui 
prezintă o lume pe care 
sancționat-o irevocabil.

„Unul care va ajunge

o serie de cărți, 
femeie de serviciu 
depozit de benzină 
de fostă servitoare 

în- _________

compuse în 
să spunem 

moromețlană".

Din gospodării colective mici ari, puternice uș !JÏSCHiSÎ
>cum, după Încheierea colecti- 

vizării agriculturii în regiunea 
Cluj, organele de partid și sfaturile 
populaire acordă toată atenția con
solidării și dezvoltării economice a 
gospodăriilor colective. întrucît în 
regiunea Cluj, erau multe gospodării 
colective mici (unele sate au puține 
familii), una din preocupările de 
seamă ale organelor de partid și 
dp stat a constituit-o unirea gos
podăriilor ■ colective mici, din 
sate apropiate, in unități mai mari. 
Ațceasta asigură condiții optime pen
tru folosirea rațională a pămîntu- 
lul, mijloacelor materiale, a forței 
de muncă a colectiviștilor șl cadre
lor tehnice, în scopul sporirii pro
ducției agricole și al întăririi gos
podăriilor colective.

Comitetul regional de partid și 
sfatul popular regional au luat mă
suri ca, pe baza studierii temeinice 
a condițiilor din fiecare gospodă
rie colectivă, membrii gospodăriilor 
mici învecinate să fie îndrumați șl 
sprijiniți spre a se uni în gospodării 
mai mari. în urma muncii desfășu
rate, membrii multor gospodării mici 
au și luat hotărîrea de a-și uni gos
podăriile.

Zilele trecute s-a unit gospo
dăria colectivă din Luncani cu 
cea din satul vecin, Gligorești, am
bele din raionul Turda. La adunarea 
de unificare, colectiviști ca Iile Zei- 
cu, Socaciu Benedict, Kristăly Fran
cise și mulți alții au arătat că atît 
gospodăria din Luncani, cît și cea 
din Gligorești au obținut rezultate 
bune, care au schimbat în mare mă
sură, fața satelor respective și viața 
colectiviștilor. De pildă, gospodăria 
colectivă din Luncani a obținut re
colte de grîu și porhmb cu 7—800 
kilograme Ia hectar mai mari de- 
cît so obțineau în condițiile gospo
dăriei individuale. în prezent, gos
podăria are peste 300 taurine, 280 
porcine, sere pentru producerea le-

gospodării
gumelor timpurii. Fondul de bază
al gospodăriei a depășit 2 milioa
ne lei. Cu toate acestea, au arătat 
vorbitorii, pînă acum nu s-au folo
sit din plin posibilitățile de dez
voltare a gospodăriei. în urma uni
rii, cele două gospodării vor putea 
valorifica mai bine pămîntul. Tere
nurile satului Gligorești sînt bune 
pentru cultivarea sfeclei de zahăr, 
lunca Mureșului oferă posibilități de 
creștere a rațelor și gîștelor ; la 
Luncani pămîntul este bun pentru 
cereale, iar pe dealuri se pot plan
ta vii și livezi. Gospodăria are a- 
cum aproape 1.900 hectare. Se va 
putea face deci o repartiție mai ra
țională a culturilor, pe tarlale mai 

' mari, care vor înlesni mecanizarea 
etc. Construcțiile gospodărești, ate
lajele, tractoarele și mașinile agri
cole, mijloacele de transport vor 
putea fi folosite mai economic. Toa
te acestea vor face să crească pro
ducția agricolă, averea obștească

al

care peste 200 vaci cu lapte și 120 
juninci, 100 scroaie și peste 1000 
de purcei, o turmă cu 1.500 de oi 
și peste 3.000 de păsări.

Avînd forțe și mijloace mai mul
te, în urma unificării, colectiviștii 
vor executa lucrări de îmbunătățire 
și amenajare a terenurilor supuse 
eroziunii și a celor neproductive 
spre a le planta cu vii și pomi.

’HȚ’xplicînd în mod concret de ce 
-“-^a fost necesară unirea gos

podăriilor colective din Cășeiu, U- 
rișor și Coplean, raionul Dej, bri
gadierul Petre Bujor a spus urmă
toarele : „Dacă stăm să ne gîndim, 
deși gospodăriile noastre au con
diții asemănătoare, rezultatele mun
cii se deosebesc în multe privințe. 
Gospodăria din Urișor a obținut în 
condițiile de secetă de anul trecut 
2.497 kg. porumb boabe la hectar, 
pe cînd cea din Cășeiu doar 1.473. 
în schimb, gospodăria din Cășeiu 
a realizat de la fiecare vacă fura
jată cu cîte 500 litri lapte mai mult 
decît gospodăria din Urișor. Dacă 
anul trecut am fi fost uniți într-o gos
podărie, chiar în condiții de secetă, 
folosind experiența bună, puteam

Se extinde procedeul 
de călire prin curenți 

de înaltă frecvență
La Uzinele de utilaj petrolier „1 

Mai" din Ploiești a fost extins pro
cedeul de călire prin curenți de înal
tă frecvență la încă 35 jle piese pen
tru instalații de foraj și agregate de 
rafinării. Acest procedeu sporește 
productivitatea muncii de circa _ 3 
ori față de vechile metode de călire 
în cuptoare cu flacără și duce la ob
ținerea unor piese de calitate supe
rioară. In aceste uzine se montează 
acum încă două instalații similare de 
tratament termic, care vor permite 
extinderea noului procedeu.

Călirea pieselor metalice cu ajuto
rul curenților. de înaltă frecvență 
cunoaște o aplicare tot mai mare și 
în alte întreprinderi constructoare 
de mașini, printre care Uzinele „23 
August" și Uzinele de utilaj chimic 
și petrolier din Capitală, Uzinele de 
utilaj greu pentru construcții din 
Brăila, Combinatul metalurgic din 
Reșița etc.

Planul tehnic al Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor de mașini 
pe anul 1962 prevede aplicarea cu
renților de înaltă frecvență pentru 
tratamente termice, topirea metale
lor și încălzirea lor pentru forjare 
la 25.000 de tone piese, față de 10.000 
tone în anul trecut. (Agerpres)

Adunarea tuturor colectiviștilor 
din G.A.C. Uriu, Cristeștii Ci- 

ceului, Ilișua și Hășmaș a botărîrt obține pe întreaga suprafață pro- 
unirea acestor 4 unități într-o sin
gură gospodărie colectivă, mare și 
puternică. în această adunare, co
lectiviștii au vorbit pe larg în spe
cial de experiența gospodăriei din 
Uriu, care a realizat an de an re
colte de grîu mai mari decît gos
podăria din Hășmaș și mai mult 
porumb boabe la hectar decît gos
podăria din Cristeștii Ciceului. în 
grajdurile gospodăriei colective din 
Uriu există în prezent peste 200 
taurine. Și celelalte gospodării co
lective au obținut rezultate bune. 
Dar pământurile de la Hășmaș și 
Ilișua s-ar fi potrivit mai bine pen
tru producerea de finețe. Or, ne- 
avînd alte terenuri, colectiviștii le-au 
cultivat cu cereale. Firește, au ob
ținut recolte mai slabe și cîștigul 
a fost mai mic decît în cazul 
losirii lor pentru obținerea de 
raje.

La unirea acestor gospodării 
ținut cont de posibilitățile de dez
voltare a noii gospodării. Planul de 
producție al gospodăriei colective, 
create prin unirea celor patru gos
podării mici, prevede ca pămîn- 
turile de la Uriu și Cristești să fie 
cultivate în cea mai mare parte 
cu cereale, legume, plante tehnice; 
în schimb, la Ilișua și Hășmaș se 
vor dezvolta fermele de animale, 
încă în acest an, gospodăria va 
avea circa 650 capete taurine, din

s-a

ducția de porumb de la Urișor, iar 
la vaci producția de lapte de la 
Cășeiu. Unificarea ne dă posibili
tate să folosim mai bine brațele de 
muncă; totodată, se elimină o seamă 
de cheltuieli de zile-muncă pentru 
munci administrative”. Colectivistul 
.Vasile Bîlc a arătat că unirea 
creează posibilitatea irigării unor 
mari suprafețe de teren de pe ma
lul Someșului, extinderii producției 
de legume, lucru care înainte nu era 
posibil.

S-au mai unit într-o singură gos
podărie colectiviștii din Reteag și 
Bața, icei din Cuzdrioara, Mănăștu- 
rel și Gîrbouil Dejului. Pînă în a- 
ceste zile, circa 400 gospodării co
lective mici din regiunea Cluj s-au 
unit în 178 gospodării mari și pu
ternice.

în prezent, în gospodăriile colec
tive unificate se organizează mun
ca pé baza noilor condiții create, 
s-a intensificat pregătirea campa
niei de primăvară și în special 
transportul gunoiului de grajd, se 
repară uneltele, se pregătesc ră
sadnițele, se selecționează semin
țele. Colectiviștii sînt hotărîți ca 
încă din primul an să obțină în
semnate realizări în sporirea pro
ducției agricole, vegetale și ani
male.

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani 
de la apariția ziarului „Pravda", vor 
fi organizate anul acesta în U.R.S.S. 
mari competiții de masă la atletism și 
gimnastică.

Concursul de cros se va desfășura, 
începînd din aprilie, în trei etape. La 
finale (6 mai — Moscova) vor fi in
vitați să participe și sportivi de peste 
hotare.

învingătorii diferitelor etape ale 
crosului vor fi distinși cu premii și 
diplome oferite de redacția ziarului 
„Pravda".

în lunile aprilie și mai vor avea 
loc competiții de masă la gimnastică.

Jocurile Mondiale Universitare de 
iarnă, organizate de Federația inter
națională a sportului universitar, se 
vor desfășura anul acesta între 7 și 
12 martie îh stațiunea elvețiană Vil
lars. Aici vor avea loc competiții de 
schi, hochei pe gheață și patinaj, la 
care și-au anunțat participarea aproa
pe 400 de studenți din U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, Italia. Japonia, Suedia. Noua 
Zeelandă, Austria, Elveția și din
țări.

alte

Pentru ocrotirea 
mamei și a copilului 
în satele regiunii Iași au fost în

ființate în anii puterii populare 200 
de case de naștere și 80 staționare 
pentru cei mici. La Miclești și Puș
cași au fost înființate recent două 
noi case de naștere, iar în alte opt 
localități, staționare pentru ocupii.

în anii din urmă, în satele din re
giunea Iași s-au dat în folosință 
noi maternități la Negrești, Hîrlău, 
Tg. Frumos și Podu Iloaie, un sa
natoriu de reumatologie la Mircești, 
un preventoriu T.B.C. pentru copii 
la Poeni etc.

Odată cu îmbunătățirea condiții
lor de trai ale populației sătești, 
dezvoltarea rețelei de ocrotire a să
nătății în anii puterii populare a 
contribuit ca mortalitatea infantilă 
în satele acestei regiuni să scadă 
la o treime față de anul 1944.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

Balcoane și uscătorii
Balcoanele contribuie și ele la 

confortul locuinței. în timpul verii, 
omul așează acolo un șezlong, o 
măsuță, ghivece ca flori. Ele sînt, 
dacă vreți, mici grădini suspendate. 
Iată însă că aspectul unor balcoane 
este strins legat de... usicătoiii.

Uscătoriile fac parte din depen
dințele blocurilor modeme. Rufele 
întinse aici sînt ferite de praf și se 
usucă repede. Așa stau lucrurile în 
majoritatea noilor blocuri de lo
cuințe.

Și totuși, unii locatari — ce-i 
drept, puțini •— folosesc balcoanele 
drept uscătorii. Ei nu țin seama de 
faptul că întreținerea conștiincioa
să a locuinței este o îndatorire ce
tățenească de prim ordin, că astăzi 
nimănui nu-i poate fi indiferent as
pectul clădirii în care locuiește, al 
cartierului, ba chiar al orașului. 
Unele din noile blocuri de pe Ca
lea Griviței sînt urîțite uneori de 
feluritele sfori întinse în balcoane,

pe care sînt atîrnate rufe puse la 
uscat. Un aspect la fel de neplăcut 
întîlnești și pe bulevardul 
Est. Explicînd situația, una din gos
podinele din blocul D 1 
acest bulevard ne-a spus : 
uscătorii foarte bune, dar ele stau 
închise fiindcă nimeni nu se în
grijește să monteze cîteva sârme 
pe care să întindem rufele". Și la 
blocurile D 2, D 3 și altele, toate 
uscătoriile stau închise, iar balcoa
nele sînt pline de rufe. Ce se poa
te spune despre „gospodarii" de 
aici î Ce fac oare membrii comi
tetelor de blocuri, administrații
le ? Montarea cîtorVa cîrlige și 
a unor .sirme este un lucru cît se 
poate de simplu. Probabil însă că 
și locatarii, și lucrătorii sfaturilor 
populare raionale s-au obișnuit cu 
„priveliștea" balcoaneloir-uscătorii 
și au uitat de uscătoriile propriu- 
zlse.

Un „ghid" a! florilor
Gării de

de pe 
„Avem

CONST. JALBA

podoabă a 
publicat în 

1962,

Citind articolul „O 
locuințelor : florile", 
„Scînteia" din 4 februarie 
m-am gîndit că ar fi indicat ca edi
tura Agrosilvică să elaboreze o 
lucrare de popularizare „Despre 
cultura și înmulțirea plantelor de 
apartament“. Această lucrare ar 
trebui să cuprindă atît descrierea 
și tehnica cultivării florilor și plan
telor decorative, cît și unele îndru
mări privitoare la ornarea locuin
țelor și balcoanelor.

Ing. horticol D. ELISABETA 
Centrul școlar agricol Blaj

Turneul Interzonal 
Stockholm se apropie 
intea ultimelor două runde, în clasa
ment conduce Fischer cu 16 puncte, 
urmat de Gheller și Petrosian, cu 
cîte 131/2 puncte fiecare, Gligorici și. 
Filip 121/2 puncte și cîte o 
întreruptă.

de șah de 
de sfîrșit.

la 
îna-

partidă

Cupa 
la fot-

'★
într-un meci retur pentru 

campionilor Amenicii de Sud 
bal, F. C. Santos a dispus cu scorul
de 9—1 de echipa „Cerro", campioana 
Paraguayului. După cum transmit a- 
gențiile de presă, fotbaliștii brazilieni 
au făcut o adevărată demonstrație. 
Cel mai bun jucător de pë teren a 
fost Pele, care a înscris 4 goluri.

★

Olandeza Sjoukje Dijskrta a cîști- 
gat titlul de campioană europeană de 
patinaj artistic, reâlizînd 2.333,2 punc
te. Pe locul doi s-a clasat Regina 
Heitzer (Austria) — 2.267,8 puncte. 
După prima zi, în fruntea clasamen
tului probei de dans se află perechea 
Christiane și Jean Guhel (Franța) cu 
110,4 puncte.

Pe patinoarul de la Boulogne 
disputat întîlnirea internațională 
hochei pe gheață dintre echipele 
lecționate ale Franței și Iugoslaviei. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 8—4 (3—1 ; 1—3 ; 4—0).

s-a 
de 
se-

OLiecte necesare pentru

La orele de lucru manual din școli, 
fetele, bunăoară, învajă să coasă. De- 
obicei, încep cu diferite animale sau 
flori, al căror contur este desenat pe o 
pînză sau o etamină. Producția acestor 
materiale nu este însă organizată, iar în 
piefe unii mici meșteșugari oferă
vînzare pînze cu desene foarte urile, 
care deformează gustul copilului, 
cauza aceasta, părinții cumpără de multe 
ori material și fiecare desenează cum se 
pricepe.

Cooperajia meșteșugărească ar putea

orele de lucru manual
Ciucuri pentru perdele

spre

organiza producfia unor articole desti
nate copiilor în orele de lucru manual. 
Nu s-a găsit însă modalitatea practică de 
a se stabili legătura între cooperație și 
școli. Cred că este o problemă a cărei 
soluționare merită să stea în atenția fo
rurilor de resort.

Din
I. GREIF 

U.C.E.C.OAÏ.

Jn magazine se găsesc mai totdeau
na ciucuri (franjuri) pentru perdele de 
culoare albă. Cum în ultima vreme au 
început să apară perdele de mai bună 
calitate și în mai multe culori, mai multi 
cititori propun ca întreprinderile pro
ducătoare să fabrice ciucuri In culorile 
corespunzătoare.

I&âspuKisuiri aile æraiiïBÎsïerelor

Noi țesături din fir» fine d® bumbac sini recdlnat» ta fabrica 
„Răscoala din 1907",

în 
era 
pe 
de

dispoziția cumpărători
lor un bogat asortiment, 
îmbunăfăfit calitativ.

★

Din partea aceluiași 
minister s-a primit răs
puns și la scrisoarea in- 

din

înfr-o rubrică ante
rioară, publicată 
„Scînteia" nr. 5436, 
criticată lipsa de 
piafă a unor sorturi
șireturi de ghete. Con
ducerea Ministerului In
dustriei Ușoare a anali
zat situația producției 
șireturilor pentru încăl
țăminte. S-au luat urmă
toarele măsuri: începînd 
cu trimestrul II al acestui 
an, întreaga produejie 
de șireturi va fi capsată 
la capete cu celuloid. 
La contractările pentru 
semestrul II 1962 vor fi 
oferite și șireturi din 
fire fine de bumbac 
pieptănat. Totodată, se 
va studia și definitiva 
tehnologia fabricării și
returilor din fire sinte
tice.

Prin 
măsuri 
ducjla de șireturi va apăr'ufe în'zlaruf^Scîn- 
urada ăl «A O* rxt.rt* In CAAÏ ...U XUI..I

aplicarea acestor . 
șl a altora, pro-

fifulafă „Scobitori 
masă plastică".

„Propunerea a 
găsită justă — se 
Au fost luate măsuri ca 
la fabrica de mase plas
tice din Oradea să se 
realizeze primele mo
dele de scobitori din 
masă plastică. în cursul 
lunii viitoare, acestea 
vor fi trimise spre avi
zare, iar după omolo
garea lor, va începe 
producția industrială. 
Ele vor apare în maga
zine încă în primul se
mestru al anului.

★

Ca urmare a scrisorii

fosf 
arată.

„Alba Super șl Alba 
„Lux", Ministerul Indus
triei Petrolului și Chi
miei ne informează :

„Producția industrială 
a produselor de mai 
sus a fost începută în 
anul 1960 la uzina „Pe
trochimica" din Ploiești.

Deși au existat reți
neri din partea orga
nelor comerțului, uzina 
a depus eforturi pentru 
a mări la maximum ca
pacitatea de producție. 
Mai mult, livrările au 
depășit chiar nivelul 
contractelor.

Pentru a asigura o 
mai bună aprovizionare 
a pieței, fabrica „Chi
mica" Timișoara va pro
duce și 2 noi sortimente 
de defergențl, respec
tiv „Perlan alb șl Par
ian albastru", care vor 
apare pe piață în tri
mestrul II al anului cu
rent".

Care sînt preocupările 
han în noul său volum ; 
chise“, oe fenomene inedite ale rea
lității înregistrează el ? Simbolul 
sub care își pune cartea sugerează 
o deschidere către altă lume, un 
hotar ce separă două epoci. într-a- 
dievăr, o serie de povestiri reconsti
tuie destinele unor oameni cărora 
socialismul le dă posibilitatea să 
trăiască o viață nouă, să-și mani
festo personalitatea. Un proces mo
ral cunoscut, specific timpului nos
tru, care are însă infinite manifes
tări ce pot constitui tot atîtea su
biecte pentru

Anuca este 
undeva la Un 
șl umilința ei 
îi paralizează ____
că gesturile. Nici ---------- ------------

p.é« ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR 
ignorată, destinul - 
ei părea pe veci 
pecetluit. Dar, iată, 
fapt semnificativ : 
lucrează într-un alt 
că, potrivit aspirațiilor ei, și, odată 
cu aceasta, femeia trecută și posa
că devine sociabilă. Așadar : o 
recuperare, găsirea propriei valori.

Un lingurar desconsiderat și hăi
tuit o viață întreagă își cucerește, 
în amurgul vîrstei, în climatul vieții 
contemporane, ceea ce pentru el 
părea doar o utopie : demnitatea 
și un cămin, simbol al valorii so
ciale pentru fostul vagabond („Lin
gurarul").

Abstracție făcînd de unele stri
dențe în limbaj, povestirea „To
tul e să-ți placă omul" ilustrează 
formula epică adoptată de H. Rohan 
(stil publicistic, cu o replică vioaie) 
și acuitatea observațiilor sale. Iovi
pale, eroul povestirii, (toate per- 
sonajéle din volum poartă 
ciudate, unele 
exotic) este, 
o • natură „: 
bil, pasionat de problemele de peti- 
tlcă externă, .cu pauze semnificative 
în vorbire șl izbucniri pătimașe, Io
vipale este un om care și-a câștigat 
încrederea în sine. Dialogul cu pe
trolistul Monoran 
cu detalii 
ția unui 
îriiuheric.
avid de pămînt, care s-a ridicat la 
o bunăstare ciocoiască piofitînd de 
greutățile primilor ani de după 
război, Iovipale îl detestă, conside- 
rînd rapacitatea, setea lui de avere, 
degradante, animalice. Din această 

descifrăm adevăratul

este revelator 
ce luminează evolu- 

sat, ieșirea lui din 
Pe sceleratul Sgarbură,

confruntare,
caracter ai țăranului Iovipale, fru
musețea lui morală, mîndria omului 
eliberat.

O serie de povestiri („Omul care 
a oprit ploaia", „A plîns un băiat', 
„Vraja dimineții', „Ce iubește un bă
iat"), diferențiate ca realizare artis
tică, împing sfera de observație 
spre actualul stadiu de dezvoltare 
al contemporanilor noștri.

Prima narațiune citată (care des
chide, de fapt, și volumul) zugră
vește chipul unui șofer, care săvîr- 
șește o faptă de eroifem, sub apa-

rența obișnuinței și datoriei elemen
tare. Id;eea este că, la constructorii 
socialismului, eroicul se întrepă
trunde adesea cu ceea .ce este co
tidian. Tenacitatea, sentimentul 
datoriei și, poate mai mult çle':ît 
toate, sentimentul că este firesc ca 
el, un șofer oarecare, să se strădu
iască a transporta cu bine tuburile 
pentru sondorii izolați de o apă a- 
menințătoare, spre a nu zădărnici 
munca pe șantier — formează ele
mentele acestui eroism.

Povestirile care au în centrul lor 
chipul greoi, înăsprit, totuși ascun- 
zînd o mare afectivitate al 
lui Lostopan („A plîns un bă
iat", „Vraja dimineții") sînt, după 
părerea mea, lipsite de un conținut 

de viață revela
tor. Impresia de 
ochire superficia
lă asupra realită
ții, predomină în 
prima narațiune. 

Conflictul povestirii lui H. Roha*’ 
nu convinge și chiar cele cîteva 
scene mai iscusit construite, 
deficitare 
realiste.

O bună 
H. Rohan 
istoria a 
„Zece bdiii“, 
„cineva” și altele înfățișează chi
piul de oameni cu mentalitate re
trogradă, foști demnitari ai regimu
lui burghezo-moșieresc etc. Ur
mărind numeroasele pagini în care 
autorul descrie (de abfel cu o ironie 
remarcabilă, pe alocuri); apucătu
rile dezgustătoare și ocupațiile 
stranii ale „studentului" bulevardist 
Tide, ai însă sentimentul că se in
sistă asupra lor în mod cu totul 
exagerat, acordîndu-li-se astfel o 
însemnătate pe care nu o au în 
realitate. In raport cu Tide, cole
gii lui, studenți și utemiști, sînt în
fățișați doar în treacăt, reținîndu-se 
la unii o asprime nefirească (Ma
riana) sail o corectitudine recé (Ma
rin Furdüiësçu), Ahtoruliii i-au scă
pat, preocupat de tabieturile unor 
tipuri înapoiate, aspecte reale din 
viața tineretului universitar, inclii- 
siv cel educativ-moral pe care in
tenționase să-1 trateze aci.

Illegal, volumul ,,'Jși deschise“ 
cuprinde un număr apreciabil de 
povestiri interesante despre actuali
tate, mareînd; progresul scrisului lui 
H. Rohan, spiritul său de observa
ție. Dar tot aici se face, uneori, 
simțită și înclihărea prozatorului 
spre aspecte neesențiale, de un pi
toresc artificial (ca în „Pantofi 
frumoși" de pildă), care limitează 
viziunea sa artistică. Este un ade
văr bine cunoscut că artistul selec
tează din viață ceea ce este esen
țial, revelator, ceea ce indică un 
sens al evoluției realității. Această 
idee cunoscută trebuie amintită unui 
prozator, evident talentat, care 
pierde uneori din vedere criteriul 
selecției. Socotesc că i-gr folosi să 
pătrundă cu șl mal multă pasiune 
în actualitatea vieții noastre. Este 
totodată un îndemn la profunzime.

EUGEN SÏMION
------------ o «o-------------

Pregătiri pentru bienala de
DEVA 3 (coresp. Ager

pres). — Cei aproape 100 
de membri ai cercului 
de artă plastică de pe 
lîngă Combinatul side
rurgic Hunedoara — 
muncitori, tehnicieni, 
gineri și funcționari
acestui important centru 
al industriei noastre gre
le — se pregătesc intens 
pentru bienala de artă

in- 
ai

plastică din acest 
vederea acestui 
ment, devenit tradițional, 
ei au pregătit mal mult 
de 40 de lucrări inspira
te din viața nouă a po
porului nostru. Numeroa
se alte lucrări sînf pe 
cale de a fi terminate.

Cu același interes se 
pregătesc și artiștii plas-

an. In 
eveni-

artă plastică
tlci amatori din cercurile 
care își desfășoară activi
tatea la Petroșeni, Lupeni, 
Petfila, Calan, Brad și în 
alte localități din regiu
nea Hunedoara, Numărul 
celor care și-au anunțat 
participarea la bienala de 
arfă plastică este mai ma
re cu o sută decîf la e- 
diția precedentă.

T1EÆTR1E » CSamoams) •Të/ev/z/ï/Me ®T?adso
............ ........■■ "

TRĂIESC OAMENI" — o producție fcl 
studiourilor cehoslovace. 21,50 — „PE 
STRUNELE VIORII". își dau concursul : 
Victor Predescu, artist emerit, loan Io- 
nescu, Nlclișor Pfedcscu, Ionel Banu, 
Ștefan Micu, Dumitru Cioacă, Armand 
Sachelarle și un grup de dansatori. în 
încheiere : ultimele știri și rezultatele 
sportive.

« ta-;

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P. Romîne) : CON
CERT SIMFONIC. Dirijor : George 
Georgescu — (orelë 20). (Sala Studio) : 
CONCERT-LECȚIE PENTRU ELEVI — 
(orele 10).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE 
(Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești) : 
PUTEREA ÎNTUNERICULUI — (orele 
19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : COPPELIA — (orele 
11) ; EVGHENI ONEGHIN — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 10,30) ; VÏNZA- 
TORUL DE PĂSĂRI — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARÂ- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 10) ; CIDUL — (orele 
15) ; OAMENII ÎNVING — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : FIICELE — (orele 10,30) ; 
SICILIANA — (orele 15) ; TARTUFFE
— (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : ' CUM VA PLACE — (orele 10 șl 
orele 15) ; ÎNTOARCEREA — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : CRED ÎN TINE — (orele 10) ; 
MENAJERIA DE STICLA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 10) PYGMALION — (orele
15.30) ; CÎND ÎNFLORESC MIGDALII — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — (orele
10.30) ; BĂIEȚII VESELI — (orele 16) ; 
CINTA PRIVIGHETORILE — (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (o- 
rele 11) ; CELEBRUL 702 — (orele 15,30) ; 
MI SE PARE ROMANTIC — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala C. Miile) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 11) ; NILA — (orele 
20). (Sala Libertatea, Dobrogeanu Gherea 
nr. 2) : CINE A UCIS — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
(orele 10) ; FATA CU PISTRUI — (orele 
15 șl orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA — (o- 
rele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE" : D-ALE CARNAVALULUI — 
(orgie 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVI
TE : — (orele 20,30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI- DAN
SURI AL C.C.S. : DIN CINTECELE ȘI 
DANSURILE POPOARELOR — (orele 20).

CINEMATOGRAFE . Filmul documen
tar NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
rulează 1« dnematograful Munca (10; 12;

16; 18,15; 20,30), IMAGINI ALE UNUI 
TRECUT GLORIOS : Flacăra (9; 15).
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), Magheru (10; 
12,30:^15,15; 18; 20,45), Floreasca (16; 18; 
20). PACE NOULUI VENIT : Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (10; 
12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (10,30; 15; 17;
19; 21). PERLE NEGRE : Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 2b,30), Libertății (10: 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30). DRAGOSTEA LUI
ALIOȘA : M. Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea între popoare 
(cinemascop — 10,30; 16; 18; 20), 16 Fe
bruarie (11; 16; 18; 26), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). SENTINȚA rulează Ia 
cinematografele : V. Alecsandri (14; 
15,45; 17,30; 19,15; 21), Olga Bancic (15,30; 
18; 20,30), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21).
CETATEA HURRAMZAMIN : Elena Pa
vel (cinemascop — 10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Alex. Popov (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21), Arta (cine
mascop — 15; 17; 19; 21), 30 Decembrie 
(cinemascop — 15; 17; 19; 21). IN NOAP
TEA SPRE 13 : Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,15; 21), Cultural (10,30; 16; 18,15;
20.15) . FRUMOASA LURETTE : Victoria 
(i0; 12; 15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flacăra (17; 19; 21), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Filme DOCUMEN
TARE rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. ULTIMUL MEU TANGO : 
13 Septembrie (10; 12,10; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele
serii : Tineretului (1Q; 16; 19,30), B. Dëla- 
vrancea (11; 16; 19,30). INSULA — cine
mascop : Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
T. Vladlmirescu (16; 18; 20). CER
SENIN : Grlvlța (11; 13; 15; 17; 19; 21). 
CURSA DE 100 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 cinemat®- 
grafele Drumul Serii (11; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , M. Eminesch (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 (10; 
12; 15; 17; 19; 21). FĂCLII : Popular (ci
nemascop — 10.30; 16; 18,15; 20,30). CIR
CUL FĂRĂ CUPOLA : Moșilor (11: 16; 
18; 20). CAIDUL rulează la cinemato
graful Donca Simo (15; 17; 19; 21). S-A 
FURAT O BOMBA : Ilie Pintille (15; 17; 
19; 21), G. Bacovia (16; 18; 20), C. David 
(15,15; 17; 18,45; 20,30). PÎNZE PURPU
RII ; » Mal (15; 17; 19; 21). FII FERI
CITĂ, ANI I : Luceafărul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — EMI
SIUNE PENTRU COPII ȘI TINERETUL 
ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNEA PENTRU 
SATE. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — „STAPÎNUL UNIVERSULUI". 
Scenetă satirică după schițe de Péter 
Karvaș. 19,50 — Filmul documentar t 
„Zile de Iarnă în munți" — produs de 
Studioul de Televiziune București. 20,15 
r- Filmul artistic t „PRETUTINDENI

RADIO, duminică 4 martie • Școala și 
'“'"i — orele 8,00 — I o Ghid muzical 

Io Cîntă baritonul Ml- 
tenorul Dimităr Uzunov 
— II o Revista presei 
10,30 — II o Rctransmi- 

orchestrei simfonice a 
stat „George 

Georgescu.

viața
— orele 8,50 — 
hail Arnăutu și
— oi-ele 10.00 
străine — orele 
sia concertului 
Filarmonicii de 
Dirijor : George 
gram, lucrări de Johannes Brahms : 
Dublul concert pentru vioară, violoncel 
și orchestră (soliști : Ștefan Gheorghiu 
și Radu Aldulescu) șl Simfonia a Il-a — 
orele 10,50 — II o Ansambluri artistice 
de amatori — orele 11,00 — I • inter
pret! de muzică ușoară — orele 12,30 — 
Ï • Cîntă formația Los Paraguayos — 
orele 13,40. — II o Programe muzlc-” 
alcătuite de ascultători — orele hhh
I • La microfon : Satira și iinioL;./—’ 
orele 14,30 — II o La șezătoare — orele
15.30 — Ie Pagini din opera lui Ion 
Creangă — orele 16,45 — I 9 Program 
interpretat de pianistitl Gh. Halmoș — 
orele 17,00 — II o Cu cîntecul și jocul, 
pe plaiuri moldovene — orele 17,40 — 
I o Din spectacolele săpt.ămînil la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Romîne
— orele 13,05 — II e Muzică populară — 
orele 18,45 — I o Melodii... melodii (mu
zică ușoară romînească) — Orele 19,05 — 
I o Teatru : „Matei Millo sau Căruța cu 
paiațe“ de Mircea Ștefănescu — orele
19.30 — I » Noi înregistrări de muzică 
de dans primite din partea Radiodifu
ziunii din R. D. Germană — orele 20,05
— II o Almanah muzical — orele 20,30
— II a Sonata „Patetica“ de Beethoven
— orele 22,35 — II o Muzică de dans — 
orele 23,10 — II.

de

Enescu“.
In pro-

/ -

. LM.fi 0

Tlmpul probabil pentru zilele de 5, 6 
șl 7 martie : Vremea va continua să se 
încălzească mal ales în prim? parte a 
Intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Ploi locale vor cădea în cea mai mare 
parte a țării. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere la 
început, apoi în ușoară scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 3 șl 
pluș 7 grade, iar maximele între plus 
4 șl plus 14 grade, local mal ridicate.
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> Prezentarea scrisorilor de acreditare
i Guineeade către ambasadorul R

A, în R. P. Romînă
Ouvîntările rostite

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare: s-au rostit cuvîntări.

După ce a transmis mesajul de 
prietenie sinceră al ■președintelui 
Séku .Turé, al poporului și guver
nului Republicii Guineea, Barry 
Boubacar Biro a spus printre altele : 
„Sînt fericit și mîndru de a repre
zenta țara și guvernul meu pe lîngă 
guvernul și poporul romîn, prieten 
sigur și de nădejde al poporului 
guineez. într-adevăr, d-le Președin
te, legăturile care unesc cele două 
popoare s-au dezvoltat 
după obținerea independenței de 
către țara mea și s-au întărit și 
mai mult o dată cu stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țări. Aceste legături firești create 
în cursul deceniilor trecute în lupta 
noastră comună, în epoci diferite, 
împotriva ' feudalității, aservirii, 
pentru libertate, iar astăzi împo- 

‘ triva imperialismului, pentru pro
gres și pace ne-au permis să în
chegăm o prietenie sinceră și o 
cooperare rodnică. Una din mani
festările recente ale acestei colabo
rări o constituie plecarea profesori
lor și tehnicienilor romîni ' la Co
nakry“.

După ce s-a referit la lupta po
porului romîn pentru „construcția 
și consolidarea economiei sale na
ționale care an de an cunoaște noi 
progrese“, vorbitorul a spus: „Coo
perarea rodnică între țările noastre 
și guvernele noastre se încadrează 
în lupta constantă pe care dv. o du
ceți pentru sprijinirea dezinteresată 
a aspirațiilor legitime ale popoare
lor încă oprimate sau recent elibe
rate de sub jugul colonial, pentru 
coexistență pașnică și pentru pace“. 
Vorbitorul a arătat că cei trei ani 
care au trecut de la dobîndirea 
independenței au permis Republicii 
Guineea, grație sprijinului priete
nilor printre care și Republica 
Populară Romînă, grație entuzias
mului și maturității politice a po
porului său, activității Partidului 
Democrat, să obțină mari victorii în 
consolidarea independenței sale poli
tice, în interesul patriei și al întregii 
Africi, pentru înțelegere, prietenie și 
pace între toate popoarele.

„Poporul guineez — a spus vor
bitorul — ale cărui interese sînt 
legate de cele ale altor popoare afri
cane, acționează fără încetare pentru 
o independență și unitate africană 
adevărată. Făcînd acest lucru, el 
este și va fi în irt'od constant mobi
lizat în lupta împotriva colonialis
mului și imperialismului sub toate 
formele sale. El este deci alături de 
dv., domnule Președinte, alături de 
toți acei care au ales apărarea liber
tății, a democrației și a păcii, împo
triva stăpînitorilor și ațîțătorilor la 
război.

In încheiere, Barry Boubacar Biro • 
a exprimat vii mulțumiri pentru a- 
jutorul pe care poporul și guvernul 
romîn l-au acordat Guineei și dorința , 
de a se dezvolta în continuare coo- : 
perarea dintre cele două țări pe 
baza respectului reciproc și a prie- j 
teniei, asigurînd că în ceea ce îl 
privește nu-și va precupeți efortu-

———o«o

continuu

și s-au întărit și

rile în îndeplinirea înaltei misiuni 
ce i-a fost încredințată.

După ce a urat ambasadorului un 
călduros bun sosit și i-a mulțumit 
pentru mesajul de prietenie pe care 
l-a transmis, președintele Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
transmis președintelui Séku Turé, 
guvernului și poporului Guineei cele 
mai bune urări de fericire și prospe
ritate din partea poporului romîn, a 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne 

■și a sa personal.
„Am înregistrat cu satisfacție cele 

spuse de dv. cu privire la prețuirea 
pe care guvernul și poporul guineez 
o acordă relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările noastre — a 
spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în misiunea dv. în R. P. Ro
mînă veți putea constata nemijlo
cit că poporul romîn nutrește sen
timente de caldă prietenie și res
pect pentru poporul guineez și acor
dă aceeași înaltă prețuire relațiilor 
dintre țările noastre.' Poporul romîn 
este vital interesat în eliminarea de
finitivă a războiului din viața ome
nirii, în instaurarea unei păci traini
ce în lume. De aceea, R. P. Romî
nă, împreună cu celelalte țări so
cialiste și cu toate țările iubitoare 
de pace, printre care se situează la 
loc de cinste și Republica Guineea, 
militează consecvent pentru dezar
marea generală și totală, pentru li
chidarea completă a colonialismului, 
pentru dezvoltarea continuă a co
laborării pașnice între popoare“.

împărtășind pe deplin părerea ex
primată de ambasadorul Republicii 
Guineea că relațiile de colaborare 
dintre cele două țări vor putea cu
noaște în viitor o dezvoltare 
tot mai mare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus : „Ne-au im
presionat plăcut cuvintele calde pe 
care le-ați spus despre profesorii 
și tehnicienii romîni care au plecat 
recent în Guineea. Activitatea lor 
va duce fără îndoială la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la adîncirea 
prieteniei care unește deja popoare
le noastre".

In încheiere, președintele Consiliu
lui de Stat a exprimat convingerea 
că activitatea ambasadorului Repu
blicii Guineea va contribui la dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre R.P. Romînă și 
Republica Guineea și l-a asigurat 
pe acesta că în îndeplinirea misiunii 
sale îndreptată spre dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre cele două 
țări, se va bucura de sprijin deplin 
din partea Consiliului de Stat, a 
guvernului romîn și a sa personal.

între președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și ambasadorul Re
publicii Guineea', Barry Boubacar 
Biro, a avut apoi loc o convorbire 
cordială.

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare și la convorbirea care a ur
mat au asistat Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, și Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne.

(Agerpres)

Noi lucrări de îmbunătățiri funciare
giuua în urma acestor lucrări, se 
ridică la mii de tone de cereale, 

în scopul redării agriculturii a 
unor noi terenuri slab productive, 
în regiune au început zilele acestea 
lucrări de îmbunătățiri funciare pe 
12 șantiere pentru construirea unor 
noi canale de desecări.

TIMIȘOARA (ooiesp. „Scînteii“).— 
în urma lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare efectuate în perioada 1958 
—1961, în regiunea Banat au fost 
ameliorate peste 100.000 hectare de 
terenuri slab productive. Sporul a- 
nual. de producție obținut de gos
podăriile agricole de stat și gospo
dăriile agricole colectivei din re-

...Nu este vorba de „miliardari" 
sau „milionari" care strîng din su
doarea altora, ci despre oameni 
care făuresc ei înșiși milioane pen
tru propria lor bunăstare și feri
cire, pentru bunăstarea întregului 
popor.Noi soiuri de cereale

Zilele trecute citeam într-un ziar 
sovietic cîteva cifre ce prezentau 
mările realizări obținute în anii din 
urmă de agricultura sovietică.

Urmărind aceste cifre mi-am a- 
mintit de o convorbire cu una din 
călăuzele pavilioanelor agricole de 
la Expoziția economică permanentă 
din Moscova.

— Știați, spunea el, că în 1980 a- 
gricultorii din Kuban vor fi miliar
dari ? :

— ???
— Da, în 1980, din totalul produc

te! de cereale ă Uniunii Sovietice, 
continuă zîmbind ghidul, un miliard 
de puduri va fi oferit numai de re- 

. giunea Kubanului. Asta înseamnă 
că producția globală de cereale a 
Kubanului va crește în această pe
rioadă de patru ori. Colhozurile și 
sovhozurile vor obține recolte con- 1 
stante de 40—45 de chintale grîu 1 
și 80—85 chintale porumb la hectar.

Semințele unor noi soiuri de ce
reale sînt în curs de creare. Unul 
din creatori este academicianul Pa- 
vel Panteleimonovlci Lukianenko 
din Krasnodar. Anul trecut, un nou 
soi de grîu a părăsit Institutul de 
cercetări agricole din Krasnodar ca 
să-și dea examenul de rezistență în 
cultura obișnuită. Rezultatul : la 
zeci de colhozuri s-au obținut re
colte între 4.000—5.000 de kilogra- i 
me la hectar. De pildă, în stanița 
Berezanskaia, pe o suprafață de a- 
proaps 4.000 de hectare, s-au obți
nut cîte 4.500 kg. la hectar. Acade
micianul Lukianenko urmărește ob
ținerea unui soi de grîu cti o nouă 
corelație între greutatea spicelor și 
paielor. La soiurile obișnuite, greu
tatea paielor reprezintă două treimi 
și a grăunțelor o treime din plantă, 
pe cînd Ia soiul creat de academl- 
'lianul Lukianenko grăunțele oîntă-

iese 40 la sută din plantă și în cu- 
lînd greutatea lor va ii egală cu a 
paielor. Noul 
rezistă foarte 
turii.

Cu trei ani 
din Kuban a 
nie ai U.R.S.S. a poposit un oaspete 
venit dé departe ; era cunoscutul 
fermier american R. Garst. Oaspe
tele a fost condus pe câmpul de 
experiență unde s-a întreținut înde
lung cu gazdele cărora le-a oferit

soi — „Nearistat 1”, 
bino la capriciile na-

în urmă, la stațiunea 
Institutului de fiuoteh-

De la corespondentul 
nostru la Moscova

spre vânzare hibrizi de porumb. Ca 
răspuns, i s-a arătat creația savan
tului I. M. Haginov — un hibrid de 
porumb a cărui naștere a durat 3 
ani.

„Trei ani 7" — s-a mirat Garst... 
Pentru treaba asta în America ar fi 
trebuit 15. Și iată, astăzi hibrizii sa
vantului Haginov dau recolte de 
peste 80 de chintale la hectar. Ma
eștri ai recoltelor bogate, ca Zolo
tuhin sau Poltorak, au obținut, cu 
aceiași hibrizi, recolte de 140 și 
chiar 150 de chintale boabe la hec
tar. E porumbul viitorului. Semințele 
celor 1 miliard de puduri de ce
reale din Kuban...O lozincă cu un puternic ecou

Alexandr Ghitalov, cunoscutul ■ 
mecanizator din regiunea Kirovo
grad și tovarășii săi cultivă pămîn- 
tul numai cu mașinile. 42 de oa
meni — 5.000 de hectare ; asta în
seamnă mai mult de 100 de hectare 
de fiecare mecanizator.

„Ghifaloviștii* sînt și ei milionari: 
în puduri de ceréale. Pe o supra
față de 420 ha., de pildă, ei au ob
ținut cîte 7.500 kilograme boabe în 
medie la hectar. Așadar, numai în 
cultura porumbului ghifaloviștii au 
obținut peste 3 milioane kilograme 
boabe. Experiența lor se extinde a-

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Ghana

A ERi 1^ A Vîn R. P. Romînă
Ouvîntările rostite

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare s-au rostit cuvîntări.

Transmițînd, din partea președin
telui Republicii Ghana, urări cor
diale pentru fericirea personală a 
președintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
prosperitatea poporului romîn, am
basadorul E. K. Dadzie a spus : 
„Curajosul și harnicul popor al re
publicii a muncit fără încetare pen
tru a construi o demnă națiune 
de eroi — o patrie a tuturor mun
citorilor cu brațele și cu mintea, în 
orașe și sate, fără deosebire de na
ționalitate, sex sau convingeri re
ligioase. Ghana nutrește simțămin
te de admirație față de uriașele 
progrese înregistrate în dezvoltarea 
socială, politică și economică a R.P. 
Romîne într-o perioadă relativ 
scurtă. Noi admirăm marile dv. 
realizări din domeniul industriei și 
agriculturii, fără a mai menționa 
progresele obținute în reforma în- 
vățămîntului și în revoluția din do
meniul cultural”.

„Legăturile dintre popoarele noas
tre — a declarat în continuare am
basadorul Ghanei — au fost mult 
întărite de vizita în R.P. Romînă 
a președintelui Republicii Ghana, 
de vizita delegației comerciale gha
neze și de încheierea diferitelor a- 
corduri în domeniul comerțului, co
laborării tehnico-științifice, colabo
rării culturale, transportului aerian, 
a căror realizare va apropia și mai 
mult cele două republici”.

Ambasadorul Ghanei a arătat 
apoi că are plăcuta misiune de a 
întări aceste legături prietenești și 
și-a exprimat speranța că în efor
turile depuse pentru îndeplinirea a- 
cestei misiuni se va bucura de 
sprijin.

Transmițînd guvernului și po
porului R.P. Romîne sincere salu
tări din partea guvernului și po
porului Republicii Ghana, care con
sideră în mod sincer și real pe ro
mîni ca prieteni, ambasadorul Gha
nei a spus în încheiere : „Exprim, 
din partea președintelui și a poporu
lui ghanez, urări fierbinți de pu
tere și înțelepciune, pentru Ex
celența voastră, pentru ca astfel 
să puteți continua pe mai departe 
conducerea Republicii Populare Ro
mîne, care deja a tras foloase atît 
de mari în urma conducerii dv.- 
pricepute”.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
a adresat ambasadorului un cald 
salut de bun venit în patria noastră 
și l-a rugat să transmită din partea 
sa personal, a Consiliului de Stat și 
a poporului romîn cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire pre
ședintelui Ghanei și de prosperitate 
poporului ghanez.

„Istoria de secole a luptei eroice a 
poporului Coastei de Aur împotriva 
colonialismului 
Gheorghe 
realizările

a spus tovarășul 
Gheorghiu-Dej — ca și 

obținute de poporul gha-
.★

nez 
țel _ 
naționale și ridicării nivelului de trai 
sînt cunoscute și apreciate de po
porul romîn. Republica Ghana și-a 
cîștigat în țara noastră, ca și în în
treaga lume, un binemeritat presti
giu datorită luptei sale hotărîte pen
tru lichidarea colonialismului și de
plina eliberare a Africii, pentru 
transformarea continentului african 
într-o zonă fără arme nucleare”.

„Popoarele noastre — a declarat 
președintele Consiliului de Stat — 
vital interesate în statornicirea unei 
păci trainiee în lume, militează ac
tiv pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru înțelegere 
și colaborare internațională, pentru 
progres 
care au 
în R.P. 
de stat 
ședințele Republicii Ghana, au ară
tat că țările noastre au, vederi co
mune în principalele probleme ale 
vieții internaționale și sînt hotărîte 
să-și aducă întregul aport la solu
ționarea lor. Vizita președintelui dv. 
a constituit în același timp o con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre R.P. 
Romînă și Republica Ghana în in
teresul ambelor țări“.

Președintele Consiliului de Stat a 
arătat că acordurile de colaborare 
economică, tehnico-științifică și 
culturală, încheiate cu ocazia vizitei 
delegației guvernamentale ghaneze 
la București, oferă un cadru larg 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor romîno-ghanezè. „Există 
după părerea noastră — a spus to
varășul Gheorghe Ghêorghiu-Dej — 
toate condițiile pentru sporirea con
siderabilă a schimburilor economice 
reciproc avantajoase între țările 
noastre“.

Subliniind că poporul romîn este 
un sincer și real prieten al poporu
lui ghânez, președintele Consiliului 
de Stat și-a exprimat convingerea 
că activitatea ambasadorului Repu
blicii Ghana va contribui la adîn
cirea prieteniei și la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și l-a 
asigurat că în îndeplinirea misiunii 
sale se va bucura de sprijin deplin 
din partea Consiliului de Stat, a gu
vernului romîn și a sa personal.

Președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a avut apoi o convorbire 
cordială cu E.K. Dadzie, ambasado
rul Republicii Ghana.

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare și la convorbirea care a ur
mat au asistat Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, și Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne.

Ambasadorul Republicii Ghana a 
fost însoțit de Issac Dua Dickson, 
secretar I de ambasadă, W.F. Dun
can, secretar II de ambasadă, șl 
G.S. Tettey, atașat de ambasadă.

(Agerpres)

după proclamarea independen- 
pe linia dezvoltării economiei

și bunăstare. Convorbirile 
avut loc cu ocazia vizitei 
Romînă a eminentului om 
dr. Kwame Nkrumah, pre-

dimineața ambasadorul La solemnitate au participat re-Sîmbătă
extraordinar și plenipotențiar al prezentanți ai conducerii Ministeru- 
Guineei în R. P. Romînă, Barry Afacerilor Externe, ai Sfatului 
Boubacar Biro, a depus o coroană . , r_ni+alel oWteri ™e-de flori la Monumentul Eroilor Pa- P°Pulaf ^ Capitalei, ofițeri supe 
triei din Capitală cu ocazia prezen- riori ai forțelor noastre armate, 
tării scrisorilor sale de acreditare. (Agerpres)

cum cu rapiditate. Lozinca „Noi 
vom lucra ca Ghitalov" a străbătut 
satele Ucrainei, a trecut prin cîm- 
piile Rusiei și se face auzită toc
mai în ținuturile felinelor. In regiu
nea Rovno, de pildă, sînt zeci de 
mecanizatori care, urmînd exemplul 
ghitaloviștilor, s-au angajat să cul
tive fiecare cîte 100 de hectare de 
porumb și să culeagă o recoltă de 
7.000 de kilograme la hectar. în ți
nutul felinelor, 5.000 de echipe de 
mecanizatori, numite „detașamente 
mecanizate", vor lucra pămîntul nu
mai cu ajutorul mașinilor. Urmînd 
exemplul lui Ghitalov și al altar me
canizatori înaintați, ca St. Nahman, 
Piotr Sereda, Alex. Sulga și alții, 
.tractoriștii și combinării din Ucrai
na au hotărît ca în cursul ve
rii să strîngă porumbul numai cu 
combinele. Tot porumbul Ucrainei 
va fi strîns anul acesta cu combi
nele. Lozinca mecanizatorilor este: 
„Cel puțin 250 de hectare cu po
rumb cules de flecare combină". Ei 
s-au angajat să culeagă o recoltă 
de 5.000 de kilograme la hectar, 
ceea ce înseamnă că fiecare din
tre ei va culege aproximativ cîte 
1.250.000 kilograme boabe de po
rumb.într-o fermă de animale...

Sovhozul „Proletarskaia Diktatu- 
ra" se află în apropierea orașului 
Rostov pe Don și e specializat în 
creșterea animalelor. E unul din 
„izvoarele" de aprovizionare cu 
carne, lapte și ouă a populației din 
Rostov. Printre crescătorii de ani
male fruntași din acest sovhoz este 
și tov. G. P. Platonov, care în felul 
lui e și el un milionar.

Cu doi ani în urmă, tov. Plato
nov a intrat în așa-numita mișcare 
a „miiștilor' — crescători a cel 
puțin 1.000 de porci — inițiată de 
Iaroslav Cij. La sfîrșitul anului 1960 
a predat statului 1.800 de porci, dar 
rezultatul acesta nu l-a mulțumit, pe 
Platonov. Anul trecut a crescut și a 
predat statului 4.600 porci. <

Toată grija întreținerii animalelor 
— de la curățirea grajdului pînă la

distribuirea hranei — a revenit în 
întregime tovarășului Platonov ba, 
ceva mai mult, pentru a completa 
hrana lacomilor săi „protejați", tov. 
Platonov a cultivat tot singur 68 de 
hectare cu porumb furajer, obținînd 
aproape 200 de chintale masă ver
de la hectar. Toate lucrările cerute 
de cultura porumbului — de la a- 
rat și pînă la recoltare — au fost 
făcute de tov. Platonov cu ajutorul 
mașinilor.

Ferma de . animale unde lucrează 
crescătorul Platonov are înfățișarea 
unei mici întreprinderi mecanizate. 
Trocile distribuie singure hrana 
„ghidîndu-se" după pofta de mîn- 
care a animalelor ; grajdul e înzes
trat cu adăpătoare mecanice și va- 
gonete speciale care transportă nu
trețul sau gunoiul, un „păzitor e- 
lectric" (un fir pe care circulă un 
curent slab de energie electrică) 
păzește pe grăsunii ieșiți la plim
bare în padocuri. S-ar putea părea 
că tov. Platonov e atît de aglome
rat cu munca, îneît nu-i mai rămî- 
ne nici un răgaz de odihnă. Ei bine, 
el își dedică zilnic două ore pen
tru distribuirea nutrețurilor, 
două pentru curățit și o oră pen
tru controlul și eventualele repara
ții ale mecanismelor. în restul tim
pului, lucrează în cțmp la tarlaua 
de porumb. în general, tov. Plato
nov n-a lucrat, cu excepția perioa
dei de stringers a recoltei, mai 
mult de 8 ore pe zi.

Anul acesta, crescătorul Platonov 
va crește și va preda statului 5.000 
de porci și va cultiva singur 100 
de hectare cu, porumb de siloz. 
Fiecare porc îngrășat de el va a- 
junge la greutatea de cel puțin 95 
de kilograme.

Dacă facem socoteala ce canti
tate de carne a predat statului tov. 
Platonov de cînd a intrat în miș
carea „miiștilor“ plus cantitatea pe 
care urmează să o predea pînă la 
sfîrșitul acestui an, vom obține : 
peste un milion de kilograme de 
carne...

alte

... Și într-o fermă de păsări
în colhozul „V. I. Lenin' din Gorki, 

lîngă Moscova, se cresc peste 20.000 
de păsări și se vînd anual statului 
peste trei milioane de ouă.

M-am abătut de aurind pe la

Solemnitatea înmînării
unor decorații

Sîmbătă la amiază a avut loc la 
Palatul R. P. Romîne solemnitatea 
înmînării unor decorații conferite de 
Consiliul de Stat al R. P. Romîne. 
Distincțiile au fost înmînate de pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și pentru 
merite în opera de construire a so
cialismului, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani, a fost conferit Ordinul 
Muncii clasa I tovarășei Vanda Ni
colschi, vicepreședinte al Crucii Ro
șii; pentru merite în opera de con
struire a socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani, a fost decorat 
cu Ordinul Muncii clasa II tovară
șul Sterea Constantinescu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional Roșiori 
de Vede ' 
rești.

A fost 
clasa I-a 
București, cu prilejul sărbătoririi a 
50 de ani de activitate și pentru 
realizările importante obținute în 
producerea materialelor biologice de 
uz veterinar. Mai mulți lucrători din 
cadrul institutului au fost decorați 
cu ordine și medalii pentru contri
buția deosebită adusă în domeniul 
cercetărilor științifice sanitar-ve- 
terinare și pentru rezultatele obți
nute în producerea materialelor bio
logice de uz veterinar și în comba
terea epizootiilor.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a felicitat pe cei decorați urîn- 
du-le noi succese în activitatea lor 
de viitor. în numele celor decorați, 
a răspuns dr. Ilie Popovici, profe
sor la Facultatea de medicină ve
terinară din București.

La solemnitate au asistat Ion Coz- 
ma, ministrul Agriculturii, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Marin Stancu, adjunct al mi
nistrului Agriculturii, Radu Ru- 
sescu și Petre Radu, vicepreședinți 
ai Crucii Roșii.

al P.M.R., regiunea Bucu-

conferit Ordinul Muncii 
Institutului „Pasteur“ din

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

Mîine încep lucrările plenarei

MOSCOVA 3 Corespondentul Ä- 
gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite :

La 5 martie încep lucrările plena
rei Comitetului Central al Partidu* 
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
care va analiza sarcinile privind 
îmbunătățirea conducerii agricultu
rii. Presa sovietică vede în apropiata 
plenară o verigă deosebit de impor
tantă în lanțul măsurilor luate pen
tru înfăptuirea prevederilor Pro
gramului P.C.U.S. în domeniul agri
culturii. Este vorba nu de îmbună
tățiri parțiale într-un domeniu sau 
altul, ci de „reconstrucția pe baze 
revoluționare a sistemului agricul
turii", a arătat tovarășul N. S. Hruș-

- ~ . ww.v.v.c consfa—
turii”,( 
ciov la una din recentele 
tuiri zonale.

Plenara a -fost precedată 
ple dezbateri în presă la 
luat parte mii de activiști 
tid, oameni de știință, fruntași din 
colhozuri și sovhozuri.

în centrul dezbaterilor a stat pro
blema folosirii raționale a pămîntu- 
lui. în anii puterii sovietice supra-

de am- 
care au 
de par-

fețele agricole ale Uniunii Sovietice 
au sporit cu 212 milioane ha, ajun- 
gînd la 609 milioane hectare. Ele 
oferă posibilități uriașe pentru dez
voltarea forțelor de producție, crea
rea abundenței de produse agri
cole, întărirea puterii economice a 
U.R.S.S. în prezent accentul se pune 
pe elaborarea unor metode de cul
tivare a suprafețelor, care să asi
gure o cantitate maximă de produse 
de pe fiecare hectar.

Participanții la discuții au dezbă
tut probleme legate de folosirea in
tensivă a păinîntulUi și dezvoltarea 
creșterii vitelor, mecanizarea com
plexă a lucrărilor, introducerea pe 
larg a automatizării.

Au fost, de asemenea, discutate 
probleme legate de lărgirea specia
lizării colhozurilor și sovhozurilor, 
precum și a zonelor agricole.

în atenția plenarei au fost puse, 
de asemenea, problemele chirnizării 
agriculturii, extinderii suprafețelor 
irigate, răspîndirii sistematice a ex
perienței înaintate etc.

o® o---------

Corespondență telefonică din Leipzig

Deschiderea Tîrgului internațional

INFORMA Ț i I
© Sîmbătă după amiază a sosit în 

Capitală tovarășul Zdenek Pucek, 
prim locțiitor al președintelui Comi
siei de Stat a Planificării a R. S. 
Cehoslovace. Oaspetele este condu
cătorul delegației economice ceho
slovace care se află în țara noastră 
pentru a purta discuții privind pro
bleme ale colaborării economice în
tre R. P. Romînă și R. S. Ceho
slovacă; pentru perioada de perspec
tivă generală pînă în anul 1980.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de mem
bri ai conducerii Comitetului de Stat 
al Planificării, Ministerului Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini și 
Ministerului Industriei Petrolului și 
.Chimiei.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București. (Agerpres)

• ORADEA (coresp. „Scînteii“).— 
Orchestra populară „Crișana” din 
Oradea a prezentat ieri seara în fața 
colectiviștilor din Aleșd premiera 
spectacolului „Cîntă buciumul Cri- 
șanei“. Programul cuprinde melodii 
populare romînești și maghiare 
oglindind viața nouă a țărănimii 
noastre colectiviste.

In afară de soliștii permanenți ai 
orchestrei, la spectacol și-au dat 
concursul Rodica Bujor și Felician 
Fărcașu.

Spectacolul „Cîntă buciumul Cri- 
șanei“ va fi prezentat în zilele ur
mătoare în fața țăranilor muncitori 
din Vașcău, Socodor, Săcueni și din 
alte localități, în cadrul unui turneu 
întreprins prin regiune.

La 3 martie a avut loc 
cadru'festiv deschiderea ___ ...
naiului Tîrg internațional de pri
măvară de la Leipzig. La tîrg par
ticipă 58 de țări, pesté 9.000 de 
firme din toate continentele lumii, 
prezentând circa 1.000.000 de expo
nate. La festivitatea deschide
rii oficiale a tîrgului au fost 
prezenți : Walter Ulbricht, prini- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane ; Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., conducăto
rul delegației guvernamentale a 
U.R.S.S. ; Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri ăl 
R. P. Polone, conducătorul delega
ției guvernamentale poloneze ; Ota- ' 
kar Simunek, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. S. Ceho
slovace, precum și conducătorii al
tor delegații guvernamentale.

Au participat, de asemenea, mem
bru delegației guvernamentale ro
mîne conduse de tovarășul Alexan
dra Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne.

Cuyîntul de deschidere la ședința 
festivă ă fost rostit de ' J. Balkow, 
ministrul Comerțului Exterior și 
Intergerman al R. D. Germane.

_ Actuala ediție a Tîrgului interna
țional de la Leipzig demonstrează 
încă o dată puternicul avînt econo
mic și tehnic al țărilor marii co
munități a lumii socialiste.

în mod deosebit este remarcată 
participarea Uniunii Sovietice la 
Tîrgul de primăvară. Anul acesta 
se împlinesc 40 de ani de cînd 
U.R.S.S. a expus pentru întîia dată 
produse industriale la Tîrgul de la 
Leipzig. Numeroșii vizitatori se vor 
convinge că progresele realizate de 
industria sovietică în acest .răstimp 
sînt de-a dreptul uimitoare.

într-un 
tradițio-

Alături de produsele R.D.G., care, 
ca țară gazdă, ocupă o suprafață a- 
preciabilă, atrag de asemenea aten
ția produsele R. S. Cehoslovace, 
R.P. Polone, R.P. Bulgaria, R.P. Un
gare și ale altor țări socialiste.

în pavilionul R.P. Romîne sînt 
expuse numeroase produse din cele 
mai diferite sectoare ale economiei. 
Un loc important îl dețin produsele 
industriei constructoare de mașini. 
Sînt prezentate péste 300 de mașini 
și utilaje. Dintre acestea se remarcă 
instalațiile de foraj. în celelalte 
standuri sînt expuse chimicale, pro
duse petroliere, mobilă și alte pro
duse ale industriei de prelucrare a 
lemnului, precum și o bogată gamă 
dé bunuri de consum.

Pe terenul în aer liber din fața 
pavilionului, punctul de atracție îl 
constituie instalațiile de foraj, nu
mite de unele ziare „Goliat“ — un 
simbol al progresului industrial al 
Republicii Populare Romîne. „In
dustrialexport“ prezintă vagoane de 
cale ferată, mașini-unelte, autobuze, 
mașini textile, pompe centrifuge, 
tractoare, aparate de radio, instala
ții electro-acustice.

în ciuda obstrucțiilor politicieni
lor din cadrul N.A.T.O., din nu
meroase țări capitaliste, ca Anglia, 
Italia, Franța, Danemarca, Suedia 
etc., au sosit la Leipzig reprezen
tanții unor firme de seamă.

Leipzig-ul primește zilele acestea 
zeci de mii de vizitatori din întreaga 
republică și din străinătate. Nu nu
mai oameni de afaceri și specialiști, 
dar și masele largi din multe țări 
urmăresc cu interes tradiționalul 
Tîrg internațional, care constituie o 
dovadă a posibilităților și avanta
jelor pe care le oferă politica de 
coexistență pașnică promovată de 
țările socialiste.

ferma de păsări a colhozului. To
varășa T. Savenkova, una din 
crescătoarele fruntașe, mi-a expli
cat pe larg procesul de muncă al 
acestei întreprinderi industriale de 
ouă. Spunînd „întreprindere", nu 
glumim cîtuși de puțin. Pentru ilus
trare să prezentăm cîteva aspecte. 
Totul începe, desigur, la clocitoa
rele electrice, de unde puii ies în se
rii — în fiecare zi cîteva serii șl 
în fiecare serie cîteva sute. în clă
direa alăturată sînt primele loturi 
de noi născuți din acest an, peste 
zece mii de pui. Peste două mii de 
găini cu penele albe ca laptele își 
dau „examenul de ouătoare" într-o 
clădire lungă și spațioasă ca un 
hangar. De-a lungul pereților sînt 
așezate cuibairele în care intră găi
nile la ouat. Cele mai bune 
ouătoare sînt selectate și tri
mise la „atelierele" de ouat. Unul 
din acestea se află în grija tova
rășelor T. Savenkova și Timofeevna, 
membre ale unei brigăzi comuniste 
de muncă. Ouătoarele lor ocupă fie
care cîte o cușcă de metal. în to
tal, aci sînt 4.000 de cuști supra
puse și patru mii de găini. Dede
subtul cuștilor, grătare speciale 
string ouăle. Dacă privești de-a lun
gul șirului de cuști vezi cum ouăle 
cad pe grătare, unul după altul, 
alunecînd ca pe o bandă rulantă.

Tov. Savenkova potolește cît ai 
bate din palme larma pricinuită de 
păsări, oferindu-le prînzul alcătuit 
din 12 „feluri" — cartofi, turte, sfe
clă, morcovi, făină de oase și de 
pește, carne, nisip pentru digestie 
ș.a.m-.d. Un flux necontenit de apă 
care curge de-a lungul unei țevi 
astîmpără setea păsărilor. ‘ Curățe
nia se face mecanizat : de la ca
pătul unei Berii de cuști se declan
șează un scripete care plimbă pe 
sub cuști niște ștergătoare de me
tal.

In colhozul „V. I. Lenin", media 
anuală de ouă pe găipă atinge ci
fra de 173. Cele două crescătoare, 
T. Savenkova și A. Timofeevna au 
obținut anual de la ouătoarele lor 
cîte 209 ouă de fiecare găină. A- 
nul acesta ele vor crește cinci mii 
de găini și vor obține de la fiecare 
cel puțin cîte două sute de ouă.

Faceți și dv. socoteala : asta în
seamnă exact un milion de ouă.

A. MUNTEANU

to- 
de 
de

A. VELA

Ca urmare a a* 
mestecului Impe
rialist în Congo, 
economia acestei 
țări se alla într-o 
stare de criză din 
ce în ce mai grea» 
Numărul șomeri, 
lor de la Leo
poldville (Congo) 
crește pe zi ce 
trece. Dintr-un 
tal de 120.000 
persoane apte
muncă, în prezent 
70.000 sînt fără lu
cru. în fotografie : 
Șomeri pe străzile 
orașului.

Poziția Braziliei
irită presa monopolurilor din S,U.Â.

Riposta președintelui J. Goulart
RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). —< 

La 2 martie ziarul „Jornal de Bra
sil“ a publicat o notă a președintelui 
Joao Goulart care respinge calom
niile la adresa Braziliei apărute în 
principalele organe de presă din 
Statele Unite.

Președintele, care califică drept 
„insultătoare“ aceste calomnii, difu
zate în Brazilia de agențiile de pre
să nord-americane, subliniază că 
„tonul agresiv și grosolan folosit de 
publicațiile din S.U.A. se opune bu
nei înțelegeri care trebuie să existe 
între cele două țări“. Goulart arată 
că în editorialele și comentariile 
presei americane, „țelurile și inten-

țiile Braziliei sînt denaturate și 
prezentate într-o lumină defavora
bilă“.

Comentînd nota președintelui Bra
ziliei, „Jornal de Brasil“ spune că 
„este vorba de o campanie inițiată 
după eșecul unei alte campanii ase-’ 
mănătoare împotriva Braziliei. Cau
za acestor atacuri este poziția inde
pendentă a Braziliei“.

Ziarul „Ultima Hora“ scrie că 
campania antibraziliană a presei a- 
mericane urmărește să discrediteze 
guvernul brazilian care nu a spriji
nit „linia fermă“ a Statelor Unit« 
la conferința de la Punta del Este»

---------- Oto-

«Ss.ki IB ï rwy»ainia
NEW YORK 3 (Agerpres). - 
După cum transmite corespon

dentul din Rangoon al agenției 
U.P.I., la 3 martie generalul Ne 
Win a suspendat constituția Bir- 
mană și a dizolvat parlamentul.

PARIS 3 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din 
Rangoon al agenției France Presse, 
colonelul So Miint, ministrul In
formațiilor și Culturii în noul gu
vern birman, a declarat că politica 
externă a Birmaniei va rămîne ne
schimbată. So Miint a spus că po
litica externă a Birmaniei se va în
temeia întotdeauna pe trei princi-

pu: neutralitate, respectarea Cartei 
O.N.U. și menținerea relațiilor de 
prietenie cu toate țările.

în după-amiaza zilei de 2 martie 
autoritățile militare au continuat 

. să dețină în. stare de arest pe U Nu, 
primul ministru al Birmaniei, pe 
președintele U Win Mating și zece 
membri ai cabinetului lui U Nu.

în . noaptea spre 2 martie cu pri
lejul. unei razii au fost arestați a- 
proximativ 50 lideri marcanți ai gu
vernului și partidului de guvemă- 
mînt. Șapte dintre ei, inclusiv pa
tru miniștri, au fost puși în liber
tate în dimineața zilei de 2 marți».
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Vii proteste împotriva hotărîrii S. II. A. 
de a relua experiențele cu arma nucleară

MAREA DEMONSTRAȚIE 
DIN FAȚA AMBASADEI S.U.A.

DIN COPENHAGA

2 
ambasadei 

loc o

Mesajul lui N. S. Hrușciov adresat 
primului ministru al Indiei

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
martie, în fața clădirii 
S.U.A. la Copenhaga a avut 
mare demonstrație de protest împotriva 
planurilor S.U.A. de a. efectua expe
riențe cu arma nucleară în atmosferă.

„Kennedy, să nu faci aceasta I" 
„Dacă nu vă pasă de viața dv. gîndi- 
ți-vă la copiii dv. !" Acestea erau lozin
cile de pe pancartele purtate de de
monstranți în fafa ambasadei S.U.A. 
Asociația pe întreaga Danemarcă „Miș
carea împotriva armei atomice" din a 
cărei inițiativă a avut loc demonstrafia, 
a publicat un manifest special în care 
cere poporului și guvernului danez să 
protesteze categoric împotriva expe
riențelor nucleare. „Cit timp nu este 
încă flrziu, se spune în manifestul a- 
dresat poporului, sfăruiți pe lingă 
deputății pe care i-afi ales Tn parla
ment, sfăruiti pe lingă conducătorii 
partidelor politice, sfăruiti pe lingă gu
vern, deoarece arma nucleară 
nimici fot ce este viu".

de-a-ntregul revoltător" reluarea 
experiențelor nucleare de către gu
vernul englez. în declarație sînt 
respinse toate argumentele, potrivit 
cărora aceste experiențe sînt im
puse de necesități militare și se 
arată că ele au fost reluate numai 
„din cauza presiunilor americane în 
vederea reluării în comun a expe
riențelor“. Celelalte țări, se spune 
în declarație, vor pune la îndoială, 
pe bună dreptate, sinceritatea gu
vernului nostru, ținînd seama că el 
a hotărît să reia experiențele acum 
cînd pînă Ia tratativele pentru 
dezarmare de la Geneva au mai 
rămas mai puțin de două săptămîni.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS: Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
a adresat un mesaj lui Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
în legătură cu răspunsul acestuia 
la propunerea guvernului sovietic 
ca lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare să înceapă 
la cel mai înalt nivel.

N. S. Hrușciov și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu faptul că 
Jawaharlal Nehru consideră nece
sar ca conducătorii de state cu cea 
mai mare răspundere să participe 
nemijlocit la rezolvarea sarcinilor

<>•<>

Cuvintarea radiotelevizată 
a președintelui Kennedy

VAL DE INDIGNARE
ÎN JAPONIA

poate

cuTOKIO 3 (Agerpres). — Știrea 
privire la hotărîrea guvernului ame
rican de a relua experiențele nuclea
re, care a coincis cu Ziua consacrată 
memoriei victimelor exploziei bombei 
cu hidrogen de la atolul Bikini, a 
stîrnit un val de indignare în Japo
nia.

Sudzu Kuboyama, văduva radio
telegrafistului Aikiti Kuboyama, care 
a murit în 1954 de pe urma consecin
țelor experiențelor americane cu 
bomba cu hidrogen, a declarat :

Nu găsesc cuvinte pentru a ex
prima indignarea care m-a cuprins 
cînd am aflat despre reluarea de că
tre americani a experiențelor nu
cleare, știre care ne-a parvenit în 
ziua comemorării tragediei de la 
Bikini. Vom protesta împotriva noi
lor experiențe nucleare americane.

Kaoru Yasui, președintele Con
siliului național japonez pentru 
interzicerea armei atomice și cu hi
drogen, a avertizat că hotărîrea 
S.U.A. de a relua experiențele nuclea
re va duce la intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare și la noi expe
riențe nucleare. Popoarele lumii sînt 
datoare să preîntîmpine noile explo
zii ale bombelor termonucleare ale 
S.U.A., a declarat el.

„UN ACT PE DE-A-NTREGUL

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită vineri seara 
la posturile de radio și televiziune, 
președintele Kennedy a anunțat că 
la sfîrșitul lui aprilie S.U.A. vor 
începe experiențe cu arma nucleară 
în atmosferă. Experiențele vor fi 
efectuate în zona Oceanului Pacific 
și vor dura două-trei luni.

Prin hotărîrea lor de a începe 
experiențe nucleare în atmosferă, 
Statele Unite au deschis larg por
țile cursei înarmărilor nucleare.

încercînd să ocolească realitatea, 
președintele a prezentat într-o lu
mină denaturată cauzele eșecului 
tratativelor cu privire la interzice
rea armei nucleare, care revin, după 
cum se știe, poziției obstrucționiste 
a puterilor occidentale.

Kennedy a relevat „realizările 
remarcabile“ ale Uniunii Sovietice 
în construirea armelor nucleare 
pentru a justifica cu aceasta hotă
rîrea sa de a se efectua experiențe 
nucleare în atmosferă. Kennedy se 
contrazice însă cînd declară pe de 
o parte că „experiențele efectuate 
toamna trecută nu au dat Uniunii 
Sovietice o superioritate îiî ceea ce 
privește puterea nucleară“, iar pe 
de

încep noile experiențe nucleare ex
clusiv în interesul securității națio
nale.

în continuarea discursului său, 
Kennedy a făcut o prezentare a 
largilor pregătiri militare pe care 
le desfășoară S.U.A. în domeniul 
perfecționării armei nucleare.

★'
Agenția Reuter anunță că guver

nele britanic și francez s-au decla
rat de acord cu hotărârile în dome
niul politicii nucleare anunțate de 
președintele Kennedy.

ce revin Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Sînt bucuros, scrie N. S. Hruș
ciov, că împărtășiți considerentele 
noastre cu privire la importanța 
excepțională a apropiatelor trata
tive în problema dezarmării. „Con
simțământul dv., de a participa 
personal la tratativele pentru de
zarmare, exprimat în mesajul de 
răspuns, confirmă convingerea mea 
că în prezent ideile noastre sînt 
îndreptate în aceeași direcție".

Guvernul sovietic, remarcă N. S. 
Hrușciov, prețuiește contribuția gu
vernului Indiei la eforturile comu
ne ale statelor și popoarelor iubi
toare de pace, îndreptate spre tra
ducerea în viață a mărețului scop 
— elaborarea unui acord privind 
dezarmarea generală și totală.

Referindu-se la comunicarea lui 
Nehru că pentru el ar fi extrem de 
greu să părăsească India înainte 
de sfîrșitul lunii aprilie, avîndu-se 
în vedere alegerile parlamentare 
care au loc în, prezent, apropiata 
sesiune a parlamentului și alcătui
rea noului guvern, N. S. Hrușciov 
scrie :

„Permiteți-mi să vă încredințez 
că noi am înțeles preocuparea dv. 
pentru marile probleme ale vieții 
interne ale țării dv. și dorința dv. 
de a vă afla în India în timpul 
rezolvării lor".

JAPON

[ 5,5 milioane de muncitori )a-
r ponezi au pornit la 20 februa- 
f rle o acțiune unită pe întreaga 
[ țară in sprijinul revendicărilor 
( lor. In. ateliere și fabrici au 
( avut loc adunări. în fotografie : 
[ un aspect de la o adunare țlnu- 
( tă la Tokio.

!
Pogromuri împotriva populației algeriene

• 69 atentate săvîrșite de O.A.S. în cursul zilei de vineri 
• Atacuri ale politiei și armatei împotriva populației algeriene

REVOLTĂTOR“

LONDRA 3 (Agerpres). — Comi
tetul englez pentru apărarea păcii 
a dat publicității o declarație în 
care califică drept un „act pe

Sporesc profiturile 
monopolurilor...

In ziarul „WALL STREET 
JOURNAL“ a apărut o dare de 
seamă asupra profiturilor unui 
număr de 530 de societăți ame
ricane, care au înregistrat un 
beneficiu net de 3.400.000.000 do
lari în ultimul trimestru al anu
lui trecut.

In fruntea societăților benefi
ciare se găsește marele trust Ge
neral Motors, urmat de societă
țile siderurgice și de chimicale, 
toate legate de industria de ar
mament.

...crește și șomajul
Revista „U.S.N. and World Re

port" publică o minusculă foto
grafie, înfățișînd șiruri de șo
meri, însoțită de textul : „în Sta
tele Unite, șomajul a devenit o 
problemă permanentă. Timp de 
32 de ani, cu excepția perioa
dei de război și a Unor perioa
de relativ scurte de „boom", șo
majul a oscilat între 4 și 25 la 
sută din totalul brațelor de mun
că. în prezent șomajul (este vor
ba de numărul șomerilor totali 
— N. R.) a atins nivelul de 4,2 
milioane, adică 5,8 la sută din 
totalul brațelor de muncă".

Cresc deci profiturile, în 
schimb nici șomajul nu stagnea
ză, coniorm mult trîmbițatului 
principiu al „posibilităților e- 
gale”.

Desenul de mai sus, publicat de 
asemenea de „U.S.N. and World 
Report" arată efectele automatizării 
tn S.U.A. Benzile rulante duc pe 
muncitori... automat spre ușile pe 
care sînt iixate tăblițele : „Fără 
lucru".

altă parte, afirmă că S.U.A.

ALGER 3 (Agerpres). — Pers
pectiva încheierii unui acord franco- 
algerian determină pe ultracolonia- 
liștii din O.A.S. să-și intensifice ac
țiunile sîngeroase împotriva popu
lației pașnice algeriene. Agenția

Riscurile celor ce mizează 
orbește pe Diem

Dlnfr-un recent comunicat al agenției Frontului 
național de luptă pentru eliberarea Vietnamului 
de sud reiese că, deși numărul operațiilor „de 
curățire", efectuate din ordinul lui Ngo Dinh 
Diem, a crescut de la 700 In 1960 la 1.100 tn 
1961, numărul acțiunilor populare îndreptate îm
potriva dictatorului au crescut de Ia 1.700 la 
4.400. Forțele represive diemiste au suferit pier
deri grele. La sfîrșitul Iul noiembrie anul trecut 
ele se cifrau la : 11.000 morți, 5.900 răniți, 2.000 
prizonieri și — ceea ce este și mai semnificativ 
— 9.500 de soldați au trecut de partea patrio- 
filor. In majoritatea cazurilor, aceștia au luat cu 
ei întregul armament pe care II aveau asupra 
lor. lată cîteva păreri exprimate de ziarul fran
cez „Combat" după bombardarea reședinței dic
tatorului sud-vietnamez.

C „Bombardarea palatu- 
j lui prezidențial din Sai

gon de către zece avioa-
> ne ale armatei nationale 
j sud-vietnameze — scrie 
5 ziarul „COMBAT" — 
J constituie un nou aver- 
j tisment pentru cei care
> mizează fără rezerve,
> dică orbește, pe regimul 
J și persoana iui Ngo Dinh 
' Diem.

Acum optsprezece luni,
> unele unități de parașu- 
i fiști au mai întreprins 
j „prin surprindere" o o- 
J perafie care să pună ca-
> păt acestei stări de lu- 
I cruri, nemaivorbind de 
! alte încercări de a da o 
j lovitură' de stat, înăbu- 
>. șite in fașă.
> De curind, un avion a- 
! merican C-47 a partici-

împreună cu multe 
avioane la lansarea 
manifeste diemiste

a-

pat 
alte 
de 
deasupra junglelor defi- 
nute de adversar. Mani
festele conțineau mesa
jul lui Diem cu prilejul 
inaugurării „Anului Tigru
lui“. Avionul a fost do
borî). La bord se aflau 
doi soldaji sud-vietna- 
mezi și opt ofijeri ame
ricani.

Ziarul arată în conti
nuare că în ciuda masi
vei desfășurări de forje 
și a uriașului potential 
financiar și material arun
cat de Washington în ba
lanță, S.U.A. n-au reușit 
să îmbunătăjească, cit de 
cit, pozițiile dictatorului 
sud-vietnamez.

„După revolta aviato
rilor sud-vietnamezi și 
atacul împotriva pala
tului prezidențial, prima 
operație a unei lovituri 
de stat a armatei și a e- 
lementelor liberale anti- 
diemiste, la Capitoliu 
(Parlamentul S.U.A. — 
n.r.) se înmulțesc sfatu
rile pentru folosirea mo
derației și a prudentei.

Intr-adevăr, episodul 
zorilor sîngeroase de ieri 
(27 februarie — n.r.) nu ; 
dovedește numai că în- ■ 
treaga armată națională . 
sud-vietnameză nu este j 
de acord cu politica gu- ' 
vernamentală. Ea mai ; 
demonstrează și că cei ■ 
ce cred că au sub' con- i 
trolul lor toate mișcările j 
armatei in garnizoane, a- j 
erodromuri și în 
țării își fac iluzii în 
stă privință.

Azi, prestigiul și 
sitățile psihologice 
diale nu mai permit 
Washingtonului de a ho
tărî în Vietnamul de sud 
o „degajare“ după ce 
s-a aruncat pe baricade, 
cu atîfa forjă și atîta pu
blicitate".

Fotografia, reprodu
să din ziarul „France 
Soire", înfățișează pa
latul lui Diem după 
bombardarea Iul la 
27 februarie.

inima
acea-

nece- 
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In lumea capitalistă s-au aflat în grevă în 1958 — 22.400.000 de 
oameni, în 1959 — 40.700.000 ; în 1960 — 53.600.000. In anul 1961 mișca
rea grevistă a continuat să crească. Astfel, în S.U.A. numai greva ge
nerală a marinarilor din flota comercială a cuprins 85.000 oameni. La 
marea grevă din Belgia, de la începutul anului 1961, a luat part9 
aproximativ o optime din populația țării. Zeci de milioane de muncitori 
e-au aflat în grevă în Franța, Argentina, Italia, Japonia șl alte țări. 
Chiar din primele zile ale anului 1962, milioane de oameni ai muncii 
din țările capitaliste s-au angajat în mari bătălii de clasă în apărarea 
drepturilor lor.

FRANCE PRESSE relatează că în 
cursul zilei de vineri, în principalele 
orașe algeriene au avut loc 69 de 
atentate, înregistrîndu-se 57 morți 
și 81 răniți.

Agențiile occidentale de informa
ții remarcă, de asemenea, că nume
roși algerieni au fost asasinați de 
poliția și armata franceză, care a 
organizat împotriva acestora adevă
rate pogromuri. La Oran, transmite 
agenția Reuter, au fost aduși 10.000 
de soldați francezi, pentru a încer
cui cartierele locuite de arabii din 
acest oraș. Acțiuni similare au avut 
loc și în alte orașe algeriene.

Rut 
MICHELET

UnitedDe asemenea, agenția
Press International informează că 
la Alger, Oran și în alte orașe ale 
Algeriei au avut loc ciocniri sînge
roase între populația algeriană, care 
manifesta împotriva atrocităților să
vîrșite de fasciștii din O.A.S. și sol
dați! francezi trimiși pentru a re
prima pe manifestanți. La Mers- 
El-Kebir, trupele franceze au ucis 
5 algerieni. Aceeași agenție subli
niază că împotriva celor 80.000 de 
manifestanți. algerieni din Casbah

(cartier arab al Algerului — N.R.) 
care protestau împotriva acțiunilor 
sîngeroase ale O.A.S. au fost trimise 
trupe. „Trupele franceze, relatează 
U.P.I., au năvălit în Casbah, năpus- 
tindu-se asupra algerienilor și 
vindu-i cu patul puștii“. Potrivit 
latărilor autorităților franceze, 5 
gerieni au fost uciși.

Făcînd bilanțul atrocităților 
vîrșite de ultracolonialiștii din 
O.A.S., agenția United Press Inter- 
national informează că numai de 
la începutul acestui an în Algeria 
au fost uciși 1.333 algerieni și au 
fost răniți alți 3.321.

La 2 martie, asasinii fasciști din 
O.A.S. au săvîrșit numeroase crime 
și în Franța. La Paris, O.A.S.-iști au 
plasat o bombă în fața locuinței lui 

Pierre Juin, co
laborator al zia
rului „L’Humani
té“.
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Desenul alătu
rat, reprodus din 
ziarul „L’Huma
nité“, stigmatizea
ză o nouă crimă 
a ultracolonialiș- 
tilor. In diminea
ța zilei de 26 fe
bruarie, în plin 
centru al orașului 
Alger, pe strada 
Michelet, o bandă 
de fasciști din 
O.A.S. a asasinat 
15 algerieni. „For
țele de ordine" 
franceze au rămas 
inactive.

— C înd oiud vox- 
bindu-so de .pace, 
■îmi scot revolve
rul...

URUGUAY. La 2 martie, muncito
rii și funcționarii din transporturile 
urbane ale capitalei Uruguay-nhii 
au declarat o grevă de 24 de ore 
în semn de solidaritate cu tovarășii 
lor — lucrători din transportul auto 
dintr-o serie de provincii ale Uru- 
guay-ului, care cer majorarea sa
lariilor.

Mișcarea grevistă din țară a luat 
o amploare fără precedent. De mai 
bine de patru luni continuă greva 
muncitorilor de la abatoarele-frigo- 
rifere. La 1 martie au declarat gre
vă muncitorii din industria de pre
lucrare a linei și industria pielă
riei. La 3 martie au încetat lucrul 
salariații de la restaurante, cafe
nele și hoteluri.

★
ARGENTINA. — La 2 martie s-a 

încheiat greva de 48 de ore organi-

zată de Sindicatul marinarilor din 
Argentina în semn de protest îm
potriva acțiunilor Societății de na
vigație „Lineas Maritimas Argen- 
tinas”, care a concediat și a înlocuit 
total echipajul navei „Rio Tunuian”. 
Greva a cuprins toate navele acestei 
societăți care se află ancorate în 
porturile argentiniene și străine.

★

NICARAGUA. — Peste 2.000 de 
muncitori din portul Corinto din Nica
ragua au declarat grevă, cerînd majo
rarea salariilor și îmbunătăfirea condi
țiilor de muncă. După cum transmite 
din San Jose (Costa Rica) agenfia 
Prensa Latina, muncitorii greviști din 
Corinto primesc scrisori de solidaritate, 
precum și alimente, medicamente și 
bani din toate regiunile țării.

■O O O-------------

Miting la New York în apărarea 
ziarului „The Worker"

NEW YORK 3 (Agerpres). - La 
2 martie, în sala Carnegie Hali 
din New York a avut loc un mi
ting în apărarea ziarului „The Wor
ker”, împotriva căruia autoritățile 
S.U.A. au deschis o acțiune în vir
tutea legii reacționare McCarran.

La acest miting, la care au parti
cipat aproximativ 1.500 de per
soane, au luat cuvîntul James Lus
tig, directorul ziarului „The Wor
ker”, dr. Herbert Aptheker, redactor 
șef al revistei „Political Affairs”, 
James Jackson, redactor șef al zia
rului „The Worker", și alții.

Vorbitorii au condamnat politica 
guvernului S.U.A., care urmărește 
interzicerea partidului comunist și 
încurajează activitatea organizații
lor reacționare din S.U.A.

„Aripa de extremă dreaptă a cla
sei guvernante monopoliste, a de
clarat James Jackson, a elaborat un 
plan de constituire a unui front in
tern fascist, pentru a continua în

întreaga lume o cruciadă militară 
în scopuri de cucerire și jafuri”.

Jackson a condamnat hotărîrea 
guvernului S.U.A. de a relua expe
riențele nucleare în atmosferă, po
litica rușinoasă promovată de acesta 
față de Cuba, intervenția armată a 
S.Ü.A. în treburile interne ale Viet
namului de sud.

■

o«o

Programul noului guvern italian
ROMA 3. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în seara zilei de 
2 martie Amintore Fanfani, preșe
dintele Consiliului de Miniștri a 
prezentat Camerei deputaților și 
senatului italian declarația-program 
a noului guvern care, potrivit con
stituției, trebuie să obțină vot de 
încredere din partea parlamentului.

Fanfani a fost nevoit să recunoas
că existența în Italia a unor pro
bleme politice și sociale deosebit 
de acute, a unor disproporții și con
traste, izbitoare în dezvoltarea eco
nomică a țării. El a declarat că 
noul cabinet își propune să înfăp
tuiască o serie de reforme „pentru 
ca ’ popprul italian să ' nu fie tentat 
să pornească pe calea revoluției". 

■ In problemele de politică externă, 
deși, a recunoscut că „trebuie cău
tate în mod sincer căile spre con
solidarea păcii" și că „nu ridică o- 
biecțiuni" ’ împotriva unei îritîlnirl 
între conducătorii de guverne pen
tru discutarea problemelor interna
ționale urgente, Fanfani a subliniat 
că va continua linia guvernelor ita
liene precedente în ce privește „fi
delitatea față de blocul nord-atlan- 
tic". Fanfani a declarat deschis că 
acest program va satisface pe toți 
adversarii comunismului.

Opinia publică din Italia își ma
nifestă nemulțumirea față de pro
gram. „Cine vrea să găsească în 
discursul lui Fanfani o bază politică 
în sensul unei reale cotituri și a 
unei rupturi cu inerția șl imobilis
mul trecutului, nu poate rămîne

decît deziluzionat", scrie ziarul 
„PAESE".

Ziarul „UNITA“, în editorialul 
său intitulat „Amînare și nicidecum 
o cotitură“, scrie că programul lui 
Fanfani, în afară de enunțarea 
cîtorva lucruri noi, conține nume
roase puncte negative, contradicții 
și limite. „Aceste elemente au apă
rut și mai evident cu cît Fanfani a 
continuat să pună accentul pe anti
comunism. Dezbaterea parlamentară 
pe marginea programului obligă 
masele populare și partidele de 
stînga să-și asume rolul hotărîtor 
în sfărîmarea limitelor și echivocu- 
rilor, în a învinge rezistența condu
cerii partidului 
a determina o 
spre stingă".

democrat-creștin și 
adevărată cotitură

Trei zile de manifestări 
studențești antifranciiiste
După cum anunță ziarul „L’HUMA

NITÉ" „în zilele de 21, 22 și 23 fe
bruarie, studenții universității din 
Barcelona au demonstrat pe străzi
le capitalei Spaniei și în fața pre
fecturii de poliție pentru a cere eli
berarea a trei studenți arestați sub 
acuzația de a fi scris pe pereții uni
versității cuvintele : „Libertate“, 
„Democrație“ și „Amnistie".

In dimineața zilei de 23 februarie, 
300 de studenți demonstrînd pe 
străzi, au mers la sediul S.E.U. 
(sindicatul fascist oficial) pentru a 
cere punerea colegilor lor arestați 
la dispoziția autorităților civile. 
Atacați cu brutalitate de poliție, 
studenții demonstranți s-au refugiat 
în clădirea universității strigînd : 
„Libertateși huiduindu-i pe poli
țiști. In după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc o grevă a studenților.

Pe de altă parte, aceleași inscrip
ții de pe zidurile universității prin
cipale au fost văzute la 20 februa
rie la Facultatea de medicină. In 
aceeași zi, colocviul public cu tema 
„Poetul în actuala societate catala
nă" care trebuia să se țină tn am
fiteatrul facultății de medicină \ 
participarea mai multor scriitc 
catalani, s-a ținut într-una din să
lile de cursuri ale facultății, deoa
rece marele portret al lui Franco 
fusese distrus și înlocuit cu desenul 
unei marionete spînzurate".

OfiO

MOSCOVA. La 3 martie, N, S. Hruș
ciov, președintele Consilițilui de Mi
niștri, al U.R.S.S., a primit, la cererea 
lui, pe Rachad Barmada, ministrul 
Apărării Naționale și Educației, șeful 
delegației guvernamentale a Republi
cii Arabe Siria, și a avut cu el o con
vorbire prietenească.

PRAGA. In seara zilei de 2 mar
tie la ambasada R. P. Romîne din 
Praga a fost prezentat filmul realizat 
de Ion Popescu-Gopo — „S-a furat o 
bombă“. Au partioipat membri ai 
corpului diplomatic, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Invățămîntului și Cultu
rii, oameni de artă și ziariști. Filmul 
s-a bucurat de succes.

MONTEVIDEO. La 2 martie Faus
tino Harrison a fost instalat ca pre
ședinte al Consiliului național al Uru-

; I
guay-ului, El urmează lui Eduard Vic
tor Haedo.

MOSCOVA. Specialiștii sovietici au 
început să proiecteze pentru Cuba o 
rafinărie de petrol-cu o capacitate a- 
nuală de 2 milioane tone. Această ra
finărie va fi una din cele mai mari 
întreprinderi din Cuba,

SANTIAGO (Chile). La o întâlnire 
a diferiți lideri ai partidelor politice 
care alcătuiesc Frontul acțiunii popu
lare din Chile s-a adoptat o rezoluție 
propunînd retragerea Republicii Chile 
din O.S.A. și crearea unei organizații 
regionale a țărilor latino-amerioane. 
Noua organizație va avea menirea să 
apere prinoipiile neintervenției și au
todeterminării popoarelor, să apere 
paoea și normele dreptului interna
țional. 
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