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LA CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

Să folosim larg 
panourile mari prefabricate

Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului au subliniat 
că una din sarcinile cele mai im
portante ale proiectanților și cons
tructorilor de locuințe este indus
trializarea pe scară tot mai largă 
a construcțiilor. Aceasta mai ales 
în condițiile în care volumul con
strucțiilor de locuințe crește de la 
an la an. Și practica a dovedit că ■ 
prin extinderea metodelor indus
triale, prin mecanizarea lucrărilor, 
construcțiile; sînt; realizate într-un 
termen mai' scurt, la un nivel ca
litativ mai înalt și cu cheltuieli din 
ce în ce mai reduse.-

Una din metodele industriale 
care se aplică cu succes pe o serie 
de șantiere este construcția locuin
țelor din panouri mari prefabricate. 
Acest sistem de construcție presu
pune producția în fabrici, 
cu mașini corespunzătoare, 
ror elementelor clădirilor 
planșee etc.) gata finisate 
văzute cu toate instalațiile 
re, pe șantier făcîndu-se doar ope
rațiile de montaj și asamblare, 
în construcția locuințelor, panou
rile mari reprezintă un grad înain
tat de industrializare și pot fi folo
site pe scară largă.

Construcțiile de locuințe din pa
nouri mari prefabricate au început 
în urmă cu cîțiva ani. în 1959 ele 
s-au folosit în cartierul „Steagul 
Roșu"-Brașov, là construcția unor 
blocuri cu parter și 4 etaje totali- 
zînd 700 apartamente. Ulterior, 
construcțiile de locuințe cu panouri 
mari s-au extins în București, Iași, 
Roman. Numărul apartamentelor 
executate din panouri mari a fost 
anul trecut de 2,5 ori mai mare de
cît în 1960.

Rezultatele obțiliute pînă în pre
zent în construcția locuințelor do
vedesc marea eficacitate a acestei 
metode industriale de construcții. 
Pe șantierul „Steagul Roșu"-Bra- 
șov, constructorii au ajuns să mon
teze 2—3 apartamente pe zi ; pro
ductivitatea muncii a crescut sim
țitor, numărul orelor folosite pen
tru execuția unui apartament scă- 
zînd cu circa 1.000 față de sistemul 
tradițional ; la finisare au fost fo
losite o serie de materiale noi, mai 
ales din mase plastice, dînd blocu
rilor un aspect mai frumos. Pe a- 
proape toate șantierele unde_ s-au 
folosit panouri mari prefabricate, 
durata de execuție a unui bloc me
diu a fost de 4—5 luni.

Cu toate acestea, pe unele șan
tiere rezultatele au fost mai slabe. 
Aceasta, datorită lipsurilor care au 
existat în proiectarea și execuția 
clădirilor, cît și în confecționarea 
panourilor. Unele proiecte folosite 
nu au cuprins cele mai bune solu
ții, fapt care a dus la micșorarea 
gradului de confort al apartamen
telor. Aceste proiecte, precum și ti
parele panourilor vor trebui schim
bate.

De asemenea, calitatea unor pa
nouri confecționate de fabricile de 
prefabricate „ProgresuT-București, 
Roman și de poligonul Grivița din 
Capitală, n-a corespuns întotdea
una cerințelor și exigențelor cons
tructorilor. Unele din ele nu erau 
perfect plane, se livrau fie mai

dotate 
a tutu- 
(pereți, 
și pre- 
necesa-

mari, fie mai mici, față de dimen
siunile geometrice ; calitatea betoa- 
nelor folosite a fost uneori necores
punzătoare etc. Refacerea acestora 
a costat numai pe un șantier din 
Iași pînă la 600 lei- pe apartament.

Existența unor lipsuri în organi
zarea muncii pe unele șantiere a 
făcut ca productivitatea muncii să 
se mențină-sub posibilități, iar du
rata de execuție a blocuriloi' să fie 
mare. Astfel au stat lucrurile pe 
șantierele Primăverii din Iași și 
Pieptănari din Capitală. Pe acesta 
din urmă, de pildă, prin înlăturarea 
deficiențelor legate de confecționa
rea și montarea panourilor, de exe
cutarea lucrărilor de finisaje și 
manipularea materialelor, s-ar fi 
putut reduce consumul de mano
peră la un apartament cu circa 400 
ore. în acest caz, prețul de cost 
s-ar fi redus pe apartament cu a- 
proape 1.600 lei, iar durata de exe
cuție n-ar fi depășit 4—5 luni.

Anul acesta urmează să se dea în 
folosință un număr de peste 46.000 
apartamente. Ritmul de construc
ție va crește și mai mult în anii 
următori ai planului șesenal. Rea
lizarea volumului sporit de con
strucții de locuințe impune luarea 
unor noi măsuri pentru extinderea 
pe scară mai larga a metodelor in
dustriale de lucru și, în special, a 
panourilor mari prefabricate. în 
acest an, s-a prevăzut să se con
struiască din panouri mari prefa
bricate cu 2,3 ori mai multe apar
tamente decît în anul trecut.

Ce măsuri s-au luat pentru rea
lizarea în bune condiții și la timp 
a locuințelor din panouri mari ?

S-a întocmit un nou proiect-tip 
pentru clădirile parter și 4 etaje cu 
o funcționalitate mai bună, came
rele de locuit avînd acces direct în 
grupul sanitar. Acesta, ca și cămă
rile sînt direct luminate și venti
late. Dimensiunile dependințelor au 
fost mărite. Odată cu îmbunătăți
rea confortului, s-a trecut și la re
ducerea numărului de tipuri de 
prefabricate, pentru a permite o in
dustrializare mai ridicată. Numărul 
de panouri stabilit se execută după 
acest proiect. Blocurile care se vor 
monta la Brașov, începînd cu luna 
mai, vor fi executate din aceste pa
nouri și pe baza proiectului îmbu
nătățit. Același proiect urmează să 
fie aplicat la Reșița, Ploiești, Iași 
și în alte orașe ale țării. Este nece
sar ca fabricile producătoare să 
dea cea mai mare atenție calității 
panourilor și mai ales finisării lor. 
Colectivele de muncă trebuie să ve
gheze ca pe poarta fabricilor să 
iasă numai panouri exemplar exe
cutate.

Creșterea numărului de locuințe 
care se vor executa din panouri 
mari atrage după sine și sporirea 
capacității actuale de producție a 
unităților de prefabricate. Pe lîngă 
măsurile luate de punere în va-
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TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Comitetul regional de partid și Sfatul popular re

gional Maramureș raportează conducerii partidului 
că în regiunea noastră s-a încheiat colectivizarea agri
culturii.

In prezent, în regiunea Maramureș există 373 gos
podării colective care unesc 110.431 familii de țărani 
cu o suprafață de 335.008 hectare teren.

încheierea colectivizării — rezultat al muncii poli
tice și organizatorice desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, pe baza sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea al partidului — dovedește că țărăni
mea muncitoare din Maramureș urmează cu încre
dere politica partidului nostru și este ferm hotărîtă 
să-și făurească în gospodăria colectivă un trai îmbel
șugat.

Statul democrat-popular a acordat un mare sprijin 
gospodăriilor agricole colective în vederea întăririi 
lor economico-organizatorice. Stațiunile de mașini și 
tractoare din regiune sînt înzestrate cu peste 1.000 
tractoare fizice, precum și combine, semănători și alte 
mașini agricole. Gospodăriile colective au primit din 
partea statului numai în anul 1961 credite bănești în 
valoare de 46 milioane lei. în prezent, în regiune lu
crează peste 700 ingineri și tehnicieni agricoli, față 
de 45 ingineri cît existau în 1938.

Datorită superiorității ■ marii gospodării agricole 
socialiste și a ajutorului permanent și multilateral 
pe care-l primesc din partea statului, gospodăriile 
colective au obținut producții care depășesc cu peste 
800 kg. grîu și cu peste 900 kg. porumb la hectar pro
ducțiile realizate de gospodăriile țărănești individuale. 
A.nul trecut, gospodăria colectivă din comuna Domă- 
nești a obținut, de pe întreaga suprafață, o producție 
medie de 2.573 kg. grîu la hectar, gospodăria din Po
ieni — 2.250 kg. griu la hectar, cea din Bervenl 
— 3.783 kg. porumb boabe la hectar, iar gospodăria 
colectivă „Drumul socialismului“ din Satu Mare — 
3.579 kg. porumb boabe la hectar.

Succese însemnate s-au obținut și în creșterea ani
malelor — ramură care în regiunea noastră are con
diții din cele mai favorabile. Față de anul 1960, nu
mărul animalelor proprietate obștească a crescut cu 
113 la sută la bovine, cu 200 la sută la porcine, cu 
37 la sută la ovine, cu 29 la sută la păsări. în gospo
dăria colectivă din comuna Ciumești există în pre
zent la 100 ha. 51 bovine, în gospodăria din Oarța 
de Sus — 275 ovine etc. In ultimii doi ani gospodă
riile colective au construit 950 grajduri, maternități 
pentru scroafe, saivane etc. Fondul de bază — izvor 
al trăiniciei gospodăriilor colective și al bunăstării co
lectiviștilor — a crescut de la 99 milioane lei în 1960 
la 139 milioane lei în 1961. In regiune există peste 50

de gospodării colective milionare, cum sînt cele 
Berveni, Păulești, Tiream, Urziceni, Pir, Mădăras, Bel- 
tiug, Cărășeu și altele.

Succesele obținute de gospodăriile colective în spo
rirea producției agricole, în dezvoltarea averii obștești 
și creșterea veniturilor au dus la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al colectiviștilor. In ultimii ani mii 
de colectiviști și-au construit case noi, spațioase, fru
mos mobilate. In tot mai multe sate arde lumina 
electrică, s-au construit sute de școli, cămine cultu
rale și alte așezăminte social-culturale.

In numele comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din regiunea noastră, mulțumim din inimă 
conducerii partidului pentru îndrumarea și ajutorul 
pe care ni le-au acordat în activitatea de colectivi
zare a agriculturii.

Astăzi, cînd întreaga agricultură a regiunii este co
lectivizată, se deschid largi perspective pentru spo
rirea producției agricole, creșterea bunăstării țărăni
mii, dezvoltarea economică și social-culturală a 
satelor maramureșene.

Asigurăm Comitetul Central al partidului că orga
nizațiile de partid din regiunea Maramureș vor munci 
cu perseverență și hotărîre pentru consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a tuturor gospodăriilor colec
tive. Vom acorda o deosebită atenție unirii gospodă
riilor mici în gospodării mai mari, care creează con
diții optime pentru folosirea rațională a pământului, 
a utilajelor, pentru utilizarea mai eficientă a forțelor 
de muncă și aplicarea agrotehnicii înaintate.

Folosind din plin resursele de care dispune regiunea, 
vom lua toate măsurile pentru sporirea producției de 
cereale la hectar, dezvoltarea puternică a creșterii 
animalelor, lărgirea bazei furajere, dezvoltarea pomi
cultura și legumicultura. O preocupare de mare im
portanță care trebuie să stea permanent în fața 
noastră este pregătirea cadrelor de conducere necesare 
gospodăriilor colective, asigurarea acestora cu ingineri 
și tehnicieni agronomi și zootehnicțeni.

Organele și organizațiile noastre de partid, sfaturile 
populare își concentrează în prezent toate eforturile 
pentru organizarea cît mai bună a muncii în gospo
dăriile colective nou create. Vom lua toate măsurile 
politice și organizatorice pentru mobilizarea țărănimii 
colectiviste, a mecanizatorilor, inginerilor și tehnicie
nilor în vederea desfășurării campaniei agricole de 
primăvară în cele mai bune condiții.

îmbunătățind continuii munca politică și organiza- 
lorică, vom munci cu abnegație pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al 
IlI-lea al 
socialiste

COMITETUL REGIONAL MARAMUREȘ 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

partidului, pentru desăvîrșirea construcției 
în scumpa noastră patrie.

SFATUL POPULAR
AL REGIUNII MARAMUREȘ

/Voi raioane cu agricultura

regiunea Brașov

De doi ani de zile, muncitoarea Didina Jirebi, din secția fesăforie a uni
tății Ä de la întreprinderea textilă Galați, obține rezultate deosebite în 
producție, menfinîndu-se în rîndul fruntașilor. Lucrează la trei războaie și 
în fiecare lună își depășește sarcinile de producție cu peste 100 m.p, țesă
turi. Lucru! ieșit din mîna ei e de cea mai bună calitate. La obținerea a- 
cesfor succese contribuie calificarea la care a ajuns printr-o muncă perse
verentă. (Foto: Gh. Vințilă)

In întîmpinarea zilei de 8 Martie-
EXPOZIȚIA 

„FEMEIA ÎN ARTA
PLASTICĂ"

în sala Palatului de 
cultură din Brașov s-a 
deschis expoziția „Fe
meia în arta plasti
că", consacrată Zilei 
internaționale a fe
meii. Aici sînt expu
se o serie de lucrări 
în ulei și sculpturi ale 
artiștilor plastici din 
regiune. Expoziția se 
bucură de o mare a- 
fluență de vizitatori.

700 GRĂDINIȚE

SEZONIERE

( Începînd din luna 
f martie, pe cuprinsul 
[• regiunii București se 
( deschid grădinițele 
1 sezoniere pentru co

piii colectiviștilor. Nu
mărul acestor grădi
nițe va fi de aproa
pe 700 — cu 175 mai 
multe decît anul tre
cut. Aici copiii voi 
primi îngrijire și edu
cat’^. în timpul cît 
mamele lor vor lucra 
în gospodăria colec
tivă. Pentru ca hrana 
copiilor să fie cît mai 
variată, comisiile de 
femei au pregătit 
încă din toamnă con
serve de legume și 
fructe. în prezent se 
face pregătirea aju
toarelor de educatoa
re pe baza unor 
cursuri de scurtă du
rată.

„ȘCOALA MAMEI"

Una din formele e- 
ducației sanitare a

femeilor este „Școala 
mamei", organizată 
de comitetele de fe
mei în colaborare cu 
cadrele medico-sani- 
tare. în. regiunea Su
ceava funcționează 
233 cursuri „Școala 
mamei", la care par
ticipă peste 4.500 fe
mei. La aceste cursu
ri, mamele primesc 
cunoștințe folositoare 
cu privire la educa
rea și îngrijirea co
pilului, respectarea 
regulilor de igienă în 
gospodărie, profilaxia 
bolilor infecțioase și 
altele. La căminele 
culturale, cursurile au 
fost ilustrate cu dia- 
filme pe teme sa
nitare.

Se construiesc două noi obiective importante 
pentru industria construcțiilor

în Capitală se. construiesc două 
noi obiective industriale de mare 
importanță pentru industria con
strucțiilor : fabrica de radiatoare și 
băi și fabrica de articole și obiecte 
sanitare din porțelan. Cele două în
treprinderi sînt prevăzute să furni
zeze anual băi, radiatoare, -chiuvete 
și alte instalații, sanitare pentru cir
ca 100.000 de apartamente. Produ
sele de calitate superioară ale aces
tor unități vor contribui la îmbu
nătățirea confortului în apartamen- ' 
tele ce se dau în folosința oameni- ’ 
lor muncii în întreaga țară. Acce
soriile din porțelan pentru băi și 
bucătării vornfi fabricate înr forme 
și culori diverse, iar la emailarea 
băilor vor fi folosite cele mai per
fecționate, metode tehnice. Radia- _ pale au început finisările interioare 
toarele pentru calorifere vor fi ex- ale unor secții și montarea princi- 
pediate din - fabrică complet asam-. palelor utilaje, 
blate și vopsite.

Noile unități vor fi înzestrate cu 
utilaje moderne, ceea ce va face po
sibil ca principalele procese de fa
bricație să fie mecanizate și auto
matizate.

Pînă în prezent, pe șantierul fa
bricii de băi și radiatoare 
terminate, 
men, hala 
ferată ce 

■ Ciorogîrla.
• într-un stadiu avansat, la montarea 

celor 4 linii de formare a radiatoa
relor. .

într-un stadiu înaintat se află și 
"lucrările de construcție' la fabrica 
de articole și obiecte sanitare din 
porțelan. în interiorul halei princi-

Primele mii de hectare 
însămînțate

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
In majoritatea gospodăriilor colective 
din partea de sud a Dobrogei s-a tre
cut la însămînfarea culturilor timpurii. 
Pînă în prezent au fost însămînfafe circa 
2.000 ha. Cele mai mari suprafefe au 
fost realizate în raioanele Negru Vodă, 
Medgidia și în gospodăriile colective de 
pe litoralul Mării Negre. Gospodării co
lective ca cele din Straja, Lanurile, To- 
praisar,..Cumpăna, 23 August și altele, 
sînt pe terminate cu semănatul mazărei, 
măzărichii etc.

Pentru a împiedica pierderea apei din 
pămînt prin evaporare au început și lu
crările de întrefinere a ogoarelor ’ de 
toamnă. Pînă în prezent au fost grăpafe 
peste 15.000 ha. de arături,

cu mult înainte 
centrală și linia 
va lega fabrica 
Se lucrează în

au fost 
de ter- 
de cale 

de gara 
prezent,

BRAȘOV (coresp, „Scînteii’'). — 
S-a terminat colectivizarea agri
culturii și în satele raionului Me
diaș. Cele 70 gospodării colective 
din raion cuprind 17.954 familii cu 
o suprafață de 55.456 ha. pămînt.

Un mare rol în hotărîrea țărani
lor întovărășiți și cu gospodărie in
dividuală de a porni pe calea ară
tată de partid au avut realizările 
gospodăriilor colective fruntașe din 
raion. Țăranii întovărășiți au făcut 
numeroase vizite la colectiviștii din 
Moșna, Aței, Proștea Mare, Șaroș, 
Vorumloc etc. ; ei au văzut cu pro
prii lor ochi viața nouă, îndestulată 
a colectiviștilor. La Richiș, bună
oară, oaspeții au aflat că colectiviș
tii au obținut de pe suprafețe în
tinse peste 2.000 kg. grîu la ha., a- 
proape 3.100 kg. porumb boabe, 
21.728 kg. sfeclă de zahăr. Gospodă
ria are 286 bovine, mii de oi și porci. 
Astfel de rezultate s-au obținut în 
multe alte locuri.
. Din veniturile obținute, colecti
viștii din raion și-au construit în ul
timii ani aproape 1.300 case noi, 
și-au cumpărat circa 1.650 aparate 
de radio, 1.400 biciclete, iar în 1.300 
locuințe se află mobilă nouă.

Aceste realizări au fost larg 
popularizate de către organizațiile

bunăoară, peste

pentru pregătirea 
de primăvară. In

Ziarele de ieri au anunțat că și în regiunea Arge? s-a terminat 
colectivizarea agriculturii. Regiunea Argeș este astfel a 8-a regiune 
cu agricultura complet colectivizată.

Acum organele și organizațiile de partid, sfaturile populare des
fășoară o susținută muncă în rîndul colectiviștilor pentru întărirea 
economico-rorganizatorică a gospodăriilor colective, 
în cele mai bune condiții a campaniei agricole 
multe locuri colectiviștii au și pornit la lucru.

In. gospodăria colectivă din Văleni-Podgoria
1.100 familii vor lucra în comun în această primăvară 1.200 hectare. 
Ei au multe preocupări în aceste zile. Printre ele se numără și pre
gătirea de noi terenuri, în vederea extinderii suprafeței cultivate cu 
viță de vie. Așa după cum se vede în fotografia din stînga, ei s-au 
și apucat să desfunde terenul care va fi plantat cu viță de vie. In 
numai citeva zile au fost pregătite 4 din cele 20 ha. prevăzute pentru 
acest an. In această acțiune, ca de altfel și în altele, colectiviștii 
primesc un puternic sprijin din partea organelor de partid și de 
stat, al specialiștilor. în fotografia din dreapta : Filofteia Ivănică, 
președinta gospodăriei colective din Văleni-Podgoria, și inginerul 
agronom Adriana Popescu, ajutate de tehnicianul Constantin Gecui, 
de la ORIF-Argeș, stabilesc parcelele de teren care urmează să fie 
terasate. (Foto : M. Cioc)

> «

de partid. Colectiviștii din Moșna, 
Aței, Șeica Mică au mers în casele 
întovărășiților și țăranilor cu gos
podărie individuală, arătîndu-le ce 
le-a adus lor gospodăria colectivă. 
Formele muncii politice de masă au 
fost foarte variate : discuții, ale co
lectiviștilor cu țăranii întovărășiți și 
cu gospodărie individuală, seri 1 de 
întrebări și răspunsuri etc.

în aceste zile, în multe gospodării 
colective se află ingineri agronomi, 
zootehniști, contabili care ajută 
consiliile de conducere să-și întoc
mească planurile de producție, să-și 
organizeze brigăzile și echipele, să 
pornească cît mai bine pregătiți în 
campania agricolă de primăvară.

Raionul Toplița, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii''). — 
Raionul Toplița este al 6-lea raion 
cu agricultura 
din regiunea 
ghiară.

Cu ocazia 
gospodăria colectivă din comuna 
duva, din raion, la gospodăriile 
lecfive Văfava, Bafoș și Lueriu 
raionul Reghin, precum și la G.A.C. 
Ditrău, raionul Gheorghieni, țăranii 
muncitori din raionul Toplița au văzut 
cu proprii lor ochi că recoltele și ve
niturile colectiviștilor sînt mai bune 
decît ale lor, că membrii gospodăriilor 
colective și-au ridicat case noi, și-au 
cumpărat mobilă, au casele îndestula
te. La Ditrău, bunăoară, ei au aflat că 
la suia de hectare colectiviștii cresc 
68 bovine, din care 22 vaci, că anul 
trecut ei au obținut producții mari.

Succesele obținute de colectiviști 
au fost popularizate și prin diferite 
forme ale muncii poli.tice de masă. 
S-au organizat adunări în care pre
ședinți de gospodării colective, bri
gadieri, activiști de partid și de sfat 
au vorbit despre felul cum muncesc 
și trăiesc oamenii în gospodăria co
lectivă. Au fost prezenfafe filme des
pre viaja nouă a colectiviștilor, s-au 
organizat „seri de calcul" și conferințe.

Cu ajutorul activiștilor de partid și 
de sfat, al specialiștilor, colectiviștii 
din raionul Toplija întocmesc sau re
vizuiesc planurile de producjie, se 
pregătesc pentru începerea campani
ei de primăvară. Colectiviștii își pro
pun să dea o mare atenție dezvol
tării sectorului zootehnic, întreținerii 
pășunilor și fînejelor, care ocupă *u- 
prafeja insemnate în raion.

complet colectivizată 
Mureș-Autonomă Ma-

vizitelor organizate la
Vă- 
co- 
din

(Agerpres)

T^upă cum se știe, 
•■“^construirea marii 

hidrocentrale „V. I. Le
nin" și crearea lacului de 
acumulare de la Bicaz 
au creat premizele pen
tru amenajarea integrală, 
în condiții economice a- 
vantajoase, a rîului Bis
trița. Complexul de lu
crări prevede construirea 
a 10 hidrocentrale 
mărime mijlocie, cu 
putere între 11 
MW,

Hidrocentralele-

de 
o 

și 45 
precum și a noi 

lacuri de acumulare cu 
un volum de apă între 
4-10 milioane m.c., a 
unor canale cu o lungi
me totală de cîțiva kilo
metri.

Datorită lucrărilor e- 
iectuate la Bicaz și în 
special a existenței la
cului de acumulare, a- 
menajarea în continuare 
a Bistriței în aval de Ste- 
jaru devino foarte eco
nomicoasă. Este sufici
ent să amintim că, deși 
volumul lucrărilor de in
vestiții pentru amenaja
rea în continuare a Bis
triței reprezintă circa 2 
treimi din cel al investi
țiilor 
trala 
10 
furniza o cantitate de e- 
nergie aproape egală cu 
energia ce va fi produsă 
de hidrocentralele „V. I. 
Lenin" și „16 Februarie" 
de pe Argeș luate la un 
loc. 6 sînt hidrocentrale 

bază, iar celelalte — 
vîrf, ele funcționînd 
anumit 
zi.

pentru hidrocen- 
„V. I. Lenin", cele 
hidrocentrale vor

de 
de 
un
Pe

Durata 
flecarei 
este de

număr, de ore

de execuție a 
hidrocentrale 

clica doi ani,

ceea ce va face așadar 
ca hidrocentralele să in
tre în funcțiune într-un 
timp scurt.

Care este stadiul lu
crărilor în prezent ? 
Prima hidrocentrală pe 
care o vor întîlni apele 
Bistriței, odată ieșite din 
turbinele uzinei de la 
Sfejaru, este cea de la 
Pîngărați, care va avea 
o putere de 22,4 MW. 
Pentru ridicarea nivelu
lui apelor și crearea 
forței de cădere de 
22 m. se construiește un 
lac de acumulare cu un 
volum de 6.000.000 m.c. 
și o lungime de circa 2 
km. Aici, lucrările sînt 
destul de avansate. Ba
rajul este ridicat în pro
porție de 70 la sută. Re
cent au început săpătu
rile pentru fundația uzi
nei. Hidrocentrala de la 
Pîngărați va începe să 
producă încă în trimes
trul IV al anului curent.

Coborînd la vale, a- 
pele Bistriței sînt oprite 
șl silite de un baraj să 
curgă pe un canal lung 
de 1,200 km. pînă la uzi
nă, punînd în mișcare 
puternice turbine. Uzina 
de la Vaduri va avea o 
putere de circa 44 MW. 
în prezent se lucrează la 
ridicarea barajului.

După trecerea prin tur“

bine apele se vor întoar
ce din nou în albie. Dar 
numai pentru cîțiva kilo
metri. La intrarea în Pia
tra Neamț (Bîtca Doam
nei), ele vor fi iarăși 

- oprite de un baraj. O 
nouă hidrocentrală. Și 
aici lucrările se desfă
șoară din plin. In pre
zent constructoiii ridică 
barajul. în spatele mare
lui complex chimic Săvi- 
nești — Roznov, apele 
Bistriței pun în mișcare 
turbinele unei noi hidro
centrale — Roz.nov 1, 
cu o putere de 14,3 
MW, iai la numai 3 
km. le întîmpină altă hi
drocentrală — Roznov 2, 
aproape cu aceeași pu
tere. Stadiul lucrărilor la 
aceste două hidrocen
trale este mai avansat 
decît la celelalte. Roznov 
1 va începe să furnizeze 
energie electrică încă în 
trimestrul II al anului 
1962. Și Roznov 2 ur
mează să producă încă 
în acest an.

* jl^recînd de Roznov
2, Bistrița își conti

nuă drumul strunită în
tre cei doi pereți ai ca
nalului. Drumul acesta 
durează pînă la Zănești, 
unde o nouă hidrocentra
lă îi primește apele. A 
șaptea hidrocentrală și

ultima atacată pînă 
prezent este cea de 
Costișa. Aici lucrările se 
află în faza de început.

Hidrocentralele de la 
Vaduri, Bîtca Doamnei, 
Zănești și Costișa vor în
cepe să producă în 
cursul anului viitor.

După cîțiva kilometri 
Bistrița ajunge la Buhuși, 
unde o întîmpină noua 
hidrocentrală. De aici nu 
face decît doi kilometri 
pînă întîlnește în cale alt 
obstacol, parcă și mai 
Impunător decît cele
lalte : barajul de la Ra- 
cova. Lacul ce se for
mează aici va avea un 
volum de 10.000.000 m.c. 
De la Racova, canalul va 
merge cînd de o parte, 
cînd de alta a vechii al
bii. Hidrocentrala de la 
Gîrleni, care se va ridi
ca în continuare, va a- 
vea 23 MW.

Și lucrările la canalul 
de aducțiune au ajuns 
pînă la Costișa. Din cei 
27 kilometri cît numără 
lungimea lui de la Pia
tra Neamț și pînă la 
Costișa, 18,5 km. sînt be- 
tonați și finisați.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"
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Muncă politică vie, eficace, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție

SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE

Directivele C.C. al P.M.R. cu pri- 
țvire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste constituie pentru 
organizațiile de partid un îndrumar 
important în organizarea și desfășu
rarea muncii politice de masă pen
tru mobilizarea muncitorilor, maiș
trilor și inginerilor în vederea în
deplinirii sarcinilor de plan la toți 
indicii și îmbunătățirii continue a 
calității produselor.

Multe organizații de partid din 
Capitală au dobîndit o bogată expe
riență în desfășurarea muncii poli
tice și culturale pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Preocuparea 
organizațiilor de partid de a da 
muncii politice de masă un caracter 
cît mai concret, mobilizator și o- 
perativ, contribuie la creșterea exi
genței muncitorilor pentru fiecare 
produs în parte, pentru „marca fa
bricii“ respective.

îndeplinirea ritmică și la toți in
dicii a sarcinilor de plan pe anul 
1962, realizarea angajamentelor lua
te în întrecere constituie obiec
tivul principal al muncii poli
tice de masă. Majoritatea organiza
țiilor de partid au instruit agitatorii 
în legătură cu problemele principale 
legate de bunul mers al producției. 
Organizația de partid de la uzina 
„Tudor Vladimirescu“, de pildă, a 
atras la instruirea agitatorilor cadre
le cele mai pregătite din întreprinde
re. Inginerul șef al uzinei, la o ședință 
de îndrumare a agitatorilor, a pre
zentat în amănunt un autobuz bine 
executat, făcînd comparație cu al
tul mai slab realizat din punct de 
vedere calitativ. Totodată, agitatorii 
au fost informați și asupra caracte
risticilor autobuzului cu performan
țe îmbunătățite pe anul 1962. Bine 
pregătiți, agitatorii au ținut apoi 
convorbiri cu muncitorii. „Nici un 
reper respins la controlul interfazic“, 
„Montajul și calitatea lui conform 
cerințelor planului — sarcina fiecă
rui muncitor“ etc., sînt numai cîteva 
dintre temele puse în discuția mun
citorilor de către agitatorii Zidaru 
Marcu, Potenchi Ștefan, Dobrică 
Vlaicu și alții. Rezultatul acestor 
convorbiri : în luna februarie con
trolul tehnic n-a respins nici o lu
crare. Toate reperele executate au 
fost de calitate bună.

O experiență bună în organi
zarea și desfășurarea muncii politi
ce de masă a obținut și organizația 
de partid de la uzinele „23 August“. 
Comitetul de partid a atras în mun
ca de agitație un număr însemnat 
de ingineri și tehnicieni care aduc 
o contribuție importantă la răspîn- 
direa experienței înaintate. Agi
tatorii sînt îndrumați să participe 
la consfătuirile de producție de la 
secțiile de asamblare și montaj, 
unde se poate Vedea cel mai bine 
calitatea lucrului executat de fieca
re secție. înarmați cu date și fapte 
concrete, agitatorii organizează apoi 
discuții cu muncitorii în legătură cu 
problemele ridicate în consfătuirile 
de producție de la secțiile montaj și 
asamblare. Agitatorii acordă o aten
ție deosebită popularizării propune
rilor făcute de muncitori, se 
interesează îndeaproape de felul 
cum sînt aplicate. Toate acestea 
îi stimulează pe muncitori să facă 
noi propuneri de organizare mai 
bună a procesului de producție. Nu
mai prin aplicarea celor circa 400 
de propuneri făcute de muncitori și 
introduse în planul de măsuri tehni- 
co-organizatorice se vor realiza eco
nomii antecalculate în valoare de 
peste 6 milioane lei.

In munca politică pentru organi
zarea și desfășurarea în bune con
diții a întrecerii socialiste, organi-

zațiile de partid folosesc metode și 
forme variate. Organizația de partid 
de la „întreprinderile pentru1 indus
tria de bumbac“ din 
îndrumat pe agitatori 
vorbiri cu muncitorii 
celor care oglindesc 
întrecerea socialistă și a panourilor 
care popularizează pe fruntași și 
metodele lor de muncă. Agitatorul 
Huțănașu Petre, de exemplu, într-o 
asemenea convorbire le-a arătat 
muncitorilor că obținerea unor pro
duse de calitate superioară nu în
seamnă numai finisarea îngrijită ci 
și o înaltă productivitate și durabi
litate. Colectivul acestei întreprin
deri și-a pus la inimă problema ca
lității, străduindu~se ca produsele ei 
să fie căutate în magazine.

Tot mai multe organizații de 
partid desfășoară o muncă rodnică
.iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii,

Capitală l-a 
să tină con- 
în fața grafi- 
realizările în

Din experiența 
unor organizații 

de partid din Capitală

de agitație pentru extinderea meto
delor înaintate de muncă și a iniția
tivelor valoroase în producție. Or
ganizația de bază de la laminorul 
de 6 țoii, uzinele „Republica", i-a 
pregătit pe agitatori pentru a ex
plica în cadrul discuțiilor pe care 
le au cu muncitorii avantajele și 
eficiența economică a laminării cu 
dop cu răcire interioară. Convorbi
rile agitatorilor au contribuit la ex
tinderea acestei metode în toate bri
găzile secției. Laminarea cu dop cu 
răcire interioară a dus la obținerea 
unor rezultate bune în producție, 
în prezent, 99 la sută din țeava 
fabricată este numai de calita
tea I-a. Organizația de partid de 
la uzinele „Tudor Vladimirescu“ a 
acordat o mare atenție generalizării 
inițiativei „Nici un reper respins la 
controlul interfazic". La întreprin
derea „Kirov“ se aplică cu rezultate 
bune inițiativa „Fiecare produs la 
nivelul mostrei etalon".

în lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și ca urmare a mun
cii politice apar noi inițiative valo
roase. Așa, de exemplu, în întreprin
derile „23 August“, „T. Vladimi
rescu", „Timpuri Noi“ s-au format 
brigăzi complexe de inovații din 
care fac parte muncitori fruntași, 
ingineri și tehnicieni. Aceste brigăzi 
își propun rezolvarea în colectiv a 
unor inovații și raționalizări din 
planurile tematice elaborate de cabi
netele tehnice. Inovațiile realizate de 
brigăzile complexe sînt executate la 
un ridicat nivel tehnic și au o mare 
eficiență economică. La uzinele „Se
mănătoarea“, brigada complexă de 
inovatori și raționalizatori condusă 
de Nicu Cozan a conceput 9 ino
vații care vor contribui la îm
bunătățirea calității produselor de 
la secția turnătorie și vor aduce o 
economie antecalculată de peste 
580.000 lei. Brigada condusă de Da
vid Rivin a făcut 7 propuneri de 
inovații pentru îmbunătățirea pro
cesului de producție.

In multe întreprinderi din Capi
tală se organizează sesiuni tehnico- 
științifice în care se dezbat proble
me privind promovarea tehnicii noi, 
îmbunătățirea calității 
etc. Astfel, la uzinele 
s-au expus în cadrul 
referate pe teme ca :
tuale de măsurare a vibrațiilor me
canice pe cale electrică ; Criterii 
tehnico-economice pentru aprecierea 
mașinilor ; Aplicarea ultrasunetelor

produselor 
„23 August“ 
unei sesiuni 
Metode ac-
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Brigăzi științifice și conferențiari la sate
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“'): —t 

Brigăzi științifice, formate din ingi
neri agronomi, economiști, profe
sori, medici din Brașov, Sibiu, Me
diaș se deplasează în satele și co
munele regiunii Brașov unde țin ex
puneri și răspund la întrebările țăra
nilor muncitori, contribuind la des
fășurarea muncii politice și cultural- 
educative de masă în sprijinul trans
formării socialiste a agriculturii. Co
mune din raioanele Făgăraș, Rupea, 
Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc au fost 
vizitate în ultimele 20 de zile de 150 
de brigăzi științifice și aproape 200

de conferențiari. Au fost organizate 
expuneri și simpozioane pe teme 
ca : „Producții sporite — venituri 
mari în gospodăria colectivă”, „Or
ganizarea muncii în G.A.C.”, „Dez
voltarea multilaterală a gospodăriei 
colective”. La Sînpetru-Brașov, a 
avut loc recent o consultație pe 
teme agrozootehnice și de întărire 
economico-organizatorică a gospodă
riilor colective. Circa 50.000 locui
tori ai satelor s-au întîlnit în ulti
ma vreme cu membrii brigăzilor 
științifice și cu conferențiarii filia
lei S.R.S.C.-Brașov.

———0*0

Hidrocentralele
(Urmare din pag. I-a)

Lucrările hidroenergetice de pe 
Bistrița sînt executate de grupul de 
șantiere Bistrița aval din cadrul în
treprinderii de construcții hidroener
getice București. Cea mai mare 
parte dintre muncitorii și tehnicie
nii de pe șantierele Bistriței o for
mează constructorii care au ridicat 
barajul de la Bicaz, au stră
puns muntele creînd tunelul de a- 
ducțiune, au săpat puțul de li
niștire a apelor sau au înălțat uzi
na de la Stejaru — oameni cu o 
bogată experiență.

Lucrările hidroenergetice de pe 
Bistrița sînt primele lucrări de acest 
gen din țara noastră. Cu experien
ța for, constructorii au rezolvat 
numeroase probleme grele care s-au 
ivit pe șantiere. De pildă, el au re
zolvat cu succes, într-un timp scurt, 
una din cele mai dificile ce
rințe — aceea a betonării taluze- 
lor canalurilor, proiectînd și cons
truind cu forțe proprii instalațiile 
respective, instalații de o înaltă 
productivitate.

O altă problemă dificilă, rezolva
tă de cadrele grupului de șantiere, 
este etanșeizarea zonei focurilor de 
acumulare ce se creează pe Bis- 

Jțbntru ,a nu permite apei să

de pe Bistrița
se infiltreze din lac în afara lui. 
Cadrele tehnico-inginerești au găsit 
un procedeu ingenios : de jur îm
prejurul lacului de acumulare se 
execută perdele de protecție for
mate din piloți secanți de beton 
care se intersectează între ei.

Care este importanța lucrărilor 
hidroenergetice de pe valea Bis
triței ? Se1 folosește întregul poten
țial al rîului, dîndu-se economiei 
naționale mari cantități de energie 
electrică. Vor putea fi irigate mii de 
hectare de teren, începînd de la 
Piatra Neamț pînă la vărsarea Bis
triței în Șiret. Se creează astfel posi
bilitatea ca în această regiune cu 
centre muncitorești dezvoltate să ia 
ființă mari grădini de legume pentru 
aprovizionarea populației. De aseme
nea vor fi redate circuitului agricol 
mari suprafețe de teren care au 
fost supuse an de an inundațiilor 
Bistriței. Crearea lacurilor de acu
mulare deschide largi perspective 
'și pentru dezvoltarea pisciculturii. 
Amenajarea Bistriței va aduce și 
foloase turistice, deoarece crearea 
lacurilor va înfrumuseța și va da 
un farmec deosebit întregii văi a 
Bistriței, de la izvoare pînă la Șiret. 
Valea Bistriței va deveni în felul 
acesta una din cele mai frumoase 
regiuni turistice ale țării.

la curățirea pieselor turnate ; Duri
ficarea arborilor cotiți prin roluire, 
și altele. La uzinele de mașini a- 
gricole „Semănătoarea”, în cadrul 
unei sesiuni tehnico-științifice au 
fost dezbătute probleme ale îmbună
tățirii calității produselor ca : teh
nologia de montaj pe bandă a 
combinei cerealiere și organiza
rea turnării mecanizate. O con
tribuție însemnată la buna des- 

a acestor 
și cadre

fășurare 
adus-o 
din învățămîntul superior care au 
expus referate legate de ultimele 
cuceriri ale tehnicii moderne.

în tot mai multe întreprinderi or
ganizațiile de partid și conducerile 
administrative dau o mai mare aten
ție îmbogățirii cunoștințelor teh
nice ale muncitorilor. în acest scop 
se organizează cu muncitorii expu
neri urmate de demonstrații prac
tice. Astfel, la sectorul de motoare 
al uzinelor „23 August“ s-a organi
zat un ciclu de expuneri pentru 
cunoașterea mai temeinică de către 
muncitori a caracteristicilor noilor 
produse care vor fi executate în anul 
acesta.

în unele întreprinderi — ,,Tudor 
Vladimirescu”, „Semănătoarea”, ~ 
brica de confecții și 
altele — organizațiile 
au luat măsuri de a 
niza periodic informări pe profe
sii asupra noutăților tehnice. La 
sectorul vagoane al uzinelor „23 Au
gust“ au fost organizate cursuri pen
tru ridicarea calificării sudorilor. Ca 
rezultat, astăzi circa 80 la sută din 
numărul sudorilor și-au însușit me
toda sudurii automate și semiauto
mate.

Este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid să acorde o aten
ție și mai mare muncii politice pen
tru generalizarea experienței înain
tate în producție, informării opera
tive a agitatorilor asupra principa
lelor probleme actuale ale muncii 
de partid și economice din uzina 
respectivă.

Organizațiile de partid din Capi
tală dispun de numeroase posibili
tăți pentru ca munca lor să se des
fășoare la un nivel mai înalt, pen
tru a face ca fiecare muncitor să 
devină un participant activ la lupta 
pentru realizarea planului, a obiec
tivelor economice trasate de partid.

GH. IBÄNESCU

sesiuni au 
de specialitate

Fa- 
tricotaje și 
de partid 

se orga-

De la 4000 la S0.0OO de pui
A trecut doar un an 

de cînd colectiviștii 
din Popești, raionul 
Focșani, au pus ba
zele fermei de păsări. 
Au început-o cu 1.000 
de pui. Ca adăpost, au 
construit din resurse 
locale o puierniță. La 
ferma de păsări a 
fost repartizată o co
lectivistă destoinică și 
pricepută, Iubita Chi
rie, membră de partid. 
Bine hrăniți, bine în
grijiți, puii creșteau 
văzînd cu ochii. Gos
podăria a valorificat 
un însemnat număr 
de păsări și ouă, obți- 
nînd venituri fru
moase.

După ce au discutat 
cuvîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej,

Recomandările și Che
marea Consfătuirii pe 
țară a colectiviștilor, 
cît și articolele apă
rute în presă despre 
unele probleme pri
vind creșterea păsări
lor, membrii gospodă
riei colective din Po
pești au hotărît să 
dezvolte sectorul avi
col, să crească un nu
măr mare de păsări. 
S-a trecut la aplicarea 
în viață a hotărîrii. 
Gospodăria a procurat 
trei incubatoare, care 
vor scoate, după cum 
prevede planul de 
producție pe acest an 
al gospodăriei, aproa
pe 50.000 pui. S-a 
prevăzut, de aseme
nea, construirea unei 
puiernițe din resurse 
locale.

Pentru ca muncă la 
ferma de păsări să se 
desfășoare în bune 
condiții, iar puii să 
fie bine hrăniți și în
grijiți, au mai fost re
partizate în sectorul 
avicol încă două co
lectiviste harnice, Ni- 
culina Dragomir și 
Marioara Călcîi, care 
au fost trimise la 
Brăila pentru a urma 
un curs special, orga
nizat pentru crescă
toarele de păsări. Co
lectiviștii din Popești 
sînt hotărîți să creas
că în acest an cel 
puțin 600 de păsări la 
suta de hectare.

ION IRIMIA 
colectivist 

comuna Urechești, 
raionul Focșani

Pe măsura
Tarlalele gospodă

riei noastre sînt stră
bătute de rîul Ialomi
ța. Gospodăria noas
tră colectivă are 
astfel condiții atît pen
tru irigarea unor în
tinse suprafețe, cît și 
pentru dezvoltarea 
creșterii găinilor și 
păsărilor de apă. 
Anul trecut, noi am 
crescut un număr mic 
de păsări. Mulți co
lectiviști spuneau că 
creșterea păsărilor 
cere multă migală și 
bătaie de cap și nu 
este rentabilă. După 
ce am luat cunoștință 
de sarcinile puse de 
Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști,

posibilităților
am prevăzut în planul 
de producție ca în a- 
cest an să folosim 
mai bine posibilitățile 
pe care le avem, 
crescînd un număr 
mai mare de păsări. 
Vom crește peste 
15.000 păsări — 760 
capete la suta de 
hectare.

Pe lîngă puiernițele 
existente, în gospodă
ria noastră se vor 
construi în acest an 
adăposturi pentru 
7.500 păsări. în ve
derea realizării cons
trucțiilor planificate, 
am început de pe 
acum pregătirile ne
cesare. O mare par
te din materialele

lemnoase au și fost 
aduse în gospodărie. 
Pentru ca în vară pă
sările să poată fi 
transportate pe lucer- 
niere, amenajăm în 
momentul de față mai 
multe cotețe mobile. 
De asemenea, consi
liul de conducere al 
gospodăriei a trimis 
15 îngrijitoare, dintre 
cele mai bune, să ur
meze cursuri de pre
gătire pentru însușirea 
temeinică a cunoștin
țelor legate de creș
terea păsărilor.

VASILE D. ZAMFIR 
colectivist 

comuna Dridu, raionul 
Urziceni

Colectiviștii din Țipar, raionul Criș, regiunea Crișana, dau o atenție tot mai mare creșterii păsărilor, 
în fotografie : Colectivista Ana Paijin, una din îngrijitoarele fruntașe de la ferma do păsări.

Corespondenții voluntari 
ai ziarului local

Ziarul „Uzina și Ogorul“ din Tîrgo- 
vișfe are aproape 300 de corespon
denți voluntari, care trimit cu regulari
tate scrisori din întreprinderile sau din 
satele raionului. în îndrumarea lor 
spre principalele probleme actuale 
ale politicii partidului, spre sarcinile 
principale din industria și agricultura 
raionului, ziarul a pus un . accent deo
sebit pe crearea unei legături vii și 
permanente cu corespondenții. Toji 
membrii redacției au în această direc
ție obligații precise, munca cu scriso
rile constituind — cum e și firesc — 
o preocupare a întregului colectiv. De 
regulă, membrii redacției, în deplasă
rile lor pe teren, lucrează direct cu 
corespondenții voluntari, discută amă
nunțit cu ei, le arată cum trebuie să 
se documenteze, cum să verifice da
tele, cum să redacteze materialele pe 
care le trimit ziarului. Redacția (ine pe
riodic în întreprinderi, la sate sau la 
reședința raionului, consfătuiri cu co
respondenții voluntari care constituie 
un bun prilej pentru a organiza schim
bul de experiență între corespondenți, 
pentru a-i solicita să facă ( propuneri 
menite să îmbogățească tematica zia
rului. La asemenea consfătuiri sînt in
vitați adeseori conducători de între
prinderi, secretari ai comitetelor de 
partid. Expunerile lor în legătură cu 
sarcinile actuale din întreprinderi sînt 
de mare folos pentru orientarea cores
pondenților voluntari. Alteori, membrii 
redacției analizează în aceste consfă
tuiri scrisorile unor corespondenți vo
luntari, îi informează despre proble
mele care stau în atenția ziarului, le 
dau îndrumări cu caracter profesional.

Numeroase scrisori primite de la co
respondenții voluntari apar în ziar. In 
afară de rubricile obișnuite consacra
te scrisorilor, „Uzina și Ogorul" a re
zervat corespondenților voluntari cîte 
o pagină specială.

în fiecare număr al ziarului apar 
scrisori prin care corespondenții vo

luntari oglindesc munca din întreprin
derile raionului, redau experiența îna
intată din activitatea economică, ob
ștească, culturală, semnalează defici
entele pe care le înfîlnesc. în des
fășurarea unor acjiuni economice pe 
o perioadă mai îndelungată ziarul se 
sprijină, de asemenea, pe activitatea 
corespondenților voluntari. Peste 100 
de scrisori conjinînd propuneri valo
roase au fost publicate sub titlul : 
„La toate sondele — intervenții rapi-

Din acfivitaiea ziarului 
„Uzina și Ogorul" — 

Tîrgovișțe

de și de bună calitate“ — acfiune 
pornită din schelele petroliere ale ra
ionului Tîrgovișțe, în scopul sporirii 
producției de țijei. Au avut eficacitate 
și scrisorile prin care corespondenți 
voluntari din fabrici și uzine, din sche
le petroliere, din exploatările miniere 
ș.a. tratau aspecte legate de ridicarea 
calificării profesionale a muncitorilor.

în coloanele ziarului s-au publicat 
și o serie de scrisori primite de la co
lectiviști și lucrători din gospodăriile 
de stat, care scoteau în relief experi
ența unităților socialiste fruntașe în 
sporirea producției agricole.

Corespondenții voluntari ai ziarului 
beneficiază în activitatea lor de spri
jinul comitetelor de partid, al conduce
rilor administrative, al colectivului în 
care lucrează. S-au înfîmplat însă ma
nifestări de persecutare a unor cores
pondenți voluntari pentru semnalele 
critice adresate ziarului, manifestări as
pru condamnate de partid. Corespon
dentul voluntar Gheorghe Tamaș, im
piegat da mișcare la Autobaza I.R.T.A. 
Pucioasa, a criticat deficientele pe 
care le constatase în această unitate«

în loc să cerceteze faptele semnalate 
de corespondent și să ia măsurile care 
se impuneau, Drăgoi Mihai, șeful auto
bazei și-a permis să ia măsuri adminis
trative împotriva corespondentului, 
desfăcîndu-i contractul de muncă. Zia
rul a procedat just intervenind cu 
promptitudine prin publicarea unui ar
ticol în care era înfierat abuzul să- 
vîrșit de acest gîfuitor al criticii. Con
ducerea I.R.T.A.-Ploiești (director D. 
Tudor) a răspuns ulterior redac(iei că 
Gh. Tamaș a fost reintegrat în muncă, 
dar din răspunsul trimis ziarului re
ieșea că împotriva lui Drăgoi nu s-a 
luat nici o măsură. Pe bună dreptate 
„Uzina și Ogorul” a ridicat din nou 
această problemă în coloanele sale, 
dar I.R.T.A. Ploiești n-a dat nici pînă 
astăzi vreun răspuns. în legătură cu 
acest caz este necesară intervenția or
ganelor locale de partid.

Dezvolfînd rezultatele obfinufe în 
munca cu scrisorile, este bine ca 
ziarul „Uzina și Ogorul" să-și orien
teze în mai mare măsură atenția spre 
corespondenții voluntari din agricultu
ră, să trateze și cu ajutorul lor prin
cipalele probleme actuale care se 
ridică în urma încheierii colectivizării 
raionului: sprijinirea gospodăriilor a- 
gricole colective tinere, în vederea 
consolidării lor și a executării lucră
rilor agricole la un înalt nivel agro
tehnic pentru ca încă din primul an 
să ob(ină recolte bogate; dezvoltarea 
acelor ramuri pentru care în raion e- 
xistă mari posibilități — creșterea ani
malelor și păsărilor, pomicultura și le
gumicultura. Este totodată indicat ca 
ziarul să-și lărgească refeaua cores
pondenților voluntari de la sate — 
colecfivișt fruntași, mecanizatori, ingi
neri și tehnicieni agronomi — să țină 
sistematic consfătuiri cu ei, îndrumîn- 
du-i spre tratarea multilaterală a sar
cinilor trasate de partid în domeniul 
dezvoltării agriculturii.

DUMITRU TÎRCOB

Cu prilejul Decadei cadourilor, la cooperativa „Ârta aplicată“ din 
Capitală au fost puse în fabricație pentru magazinele de specialitate 
noi produse din ceramică colorată și ceramică neagră.

fFoto-t Agerpres)

f
------------- O» O-------------

In vitrinele librăriilor

— I. POPESCU-PUȚURh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Se naște întrebarea“
'Acest volum înfățișează un șir de 

întîmplări din viața unui copil, fiul 
unor țărani săraci de prin părțile 
Olteniei, personaj principal al ciclu
lui de romane „Vestitorii primăverii’, 
pe care autorul îl are în pregătire. 
Este vorba în carte despre anii ime- 
diat următori primului război mon* 
dial, ani negri, de înăsprire a ex
ploatării, de accentuare a mizeriei 
poporului. Deși scriitorul adoptă a- 
supra faptelor narate optica erou
lui său (relatarea se face numai la 
persoana I-a), deși preocupările a- 
cestui erou sînt, în mod firesc, cele 
ale vîrstei lui, cartea nu prezintă, 
totuși, o lume închisă, exclusiv a 
copilăriei. Asistăm, dimpotrivă, la 
numeroase împrejurări care, prin 
semnificațiile lor, aduc o perspecti
vă clară asupra realității sociale 
a timpului. Cartea oferă, de pildă, 
o imagine veridică a condiției tra
gice a țărănimii sărace, constrînsă 
de capitalism la o existență preca
ră, a instituțiilor publice din sat, 
stîlpi ai ordinii sociale burgheze. 
Contactul cu viața orașului —unde 
loniță este trimis cu mari sacrificii 
să urmeze liceul — permite lărgirea 
orizontului și astfel ajung în carte 
ecouri ale vieții și luptei muncito
rimii, . ale acțiunilor din acea epocă 
ale ceferiștilor.

Aceste aspecte ale vieții sociale 
devin din ce în ce mai limpezi pen
tru eroul romanului odată cu îm
bogățirea experienței sale de viață. 
„Se naște întrebarea” urmărește 
astfel procesul de formare a unei 
conștiințe, de conturare a persona
lității unui om. Cu cit epoca pri
mei copilării rămîne în urmă, cu 
atît întrebările sale asupra lumii se 
înmulțesc. Răspunsurile aflate îm
ping nu odată la atitudini de'revol

tă care culminează cu aceea 
din final : la ora de filozo
fie, spre încremenirea obtuzului pro
fesor, elevul contestă, cu curaj, exis
tența divinității. Cum era de aș
teptat, urmează eliminarea din școa
lă sub acuzația: „ești comunist”.

Profilul moral al personajului po
vestitor — el va sta, credem, în a- 
tenția scriitorului și în celelalte ro
mane ale ciclului — începe să se 
definească încă din acest volum 
care, așa cum spuneam, prezintă e- 
tapa copilăriei sale. II caracterizea
ză vioiciunea spiritului, firea vo
luntară, umorul și o mereu a- 
prinsă curiozitate intelectuală, ca
lități a căror evoluție este așteptată 
cu interes în volumele următoare. 
Faptul că relatarea întîmplărilor din 
carte se face prin intermediul acestui 
erou-copil, înclinat să descopere și 
să pună în valoare și latura umo
ristică a lucrurilor trăite de el, dau 
farmec scrierii lui I. Popescu- 
Puțuri,

Se poate obiecta acestei cărți că 
în raport cu eroul principal, la care 
ne-am. referit, celelalte personaje au 
o prezență prea ștearsă. Capitolele 
cărții nu comunică, mai ales in 
partea l-a, între ele, faptele expusa 
într-un capitol nu au suficientă co
relație epică cu cele care vor urma. 
Iată de ce considerăm că ar fi fost 
necesară o coeziune mai strînsă in
tre compartimentele acestui volum, 
care conține un mgterial faptic va
loros. Se cuvin menționate buna 
valorificare a unor forme ale gra
iului țărănesc din Oltenia sau a 
unor elemente folclorice.

Volumele următoare ale ciclului 
promis de I. Popescu-Puțuri vor 
înfățișa, desigur, evenimente din ce 
în ce mai apropiate de epoca noa
stră.

* Editura pentru literatură. G. DIMISIANU
-------------O» O

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ — Palatul R. P. Romîne Sala 
mică : CONCERT PENTRU ZIUA FE
MEII — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : LACUL LEBEDELOR — 
(orele 19,30).

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

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — (0- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu

nr. 1) : CUM VA PLACE — (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahla nr 76) : 
MENAJERIA DE STICLĂ — orele 
19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRU! » 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.f. 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
(orele 19,30).

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

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARĂ LA 
MOSCOVA — (orele 20).

STRĂZILE AU AMINTIRI : Patria (10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,05), București
(10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), înfră
țirea între popoare (14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,35), Alex. Sahia (10 ; 12,10 ; 14,15 ; 16,30;
18.45 ; 21), Volga (9,50 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,05). DRUM BUN, AUTOBUZULE : 
Republica (9,30 ; 11,15 ; 12,45 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Elena Pavcl (10 ; 11,45 ; 13,30 ; 15,45 ;
17.30 ; 19,15 ; 21), Gh. Doja (10,30 ; 12,15 ;
14 : 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21), G. Coșbuc 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 10 ; 21). PACE NOULUI 
VENIT : I. C. Frimu (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), N. Băicescu (15 ; 17 ; 19 ; 21), 23 Au
gust (10; 12; 15; 17; 19; 21). NANA: V. Roaită 
(10 ; 12,30 : 15 ; 17,45 ; 20,30), Libertății 
(10 ; 12,30 ; 16,30 : 18,45 ; 21). ROSITA : 
V. Alecsandri (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
M. Gorki (8,45 ; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21); Floreasca (15; 
17; 19; 21). EVDOCHIA: Central (10; 12; 14;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). CURSA DE 100 KILO
METRI : Victoria (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Arta (15 ; 17 ; 19 ; 21). FIDEL CAS
TRO AL CUBEI — OMUL STĂPIN AL 
NORDULUI — FOTBAL PE GLOB 1961 : 
Timpuri Noi (9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ;
17.45 ; 19,30 ; 21,15). POVESTEA CĂLU
ȚULUI COCOȘAT : Magheru (10 ; 12 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Lumina (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), 8 Martie (15 ; 17 ; 19 ; 21).
PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele serii : 
Cultural (16 ; 19,15). ROSEMARIE : Alex. 
Popov (10 ; 11,50 ; 13,40 ; 15,30 ; 17,25 ;
19,20 ; 21 10). S-A FURAT O BOMBA : 
Tineretului (15 ; 17 ; 19 : 21). B. Dela- 
vrancea (16 ; 19 ; 20). SOSEȘTE CIR
CUL : Unirea (15,30 ; 18 ; 20,30). LUMEA 
APLAUDA: 13 Septembrie (10 ; 12 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30). FRUMOASA LU
RETTE : C. David (15,30 ; 18 ; 20,30),
Ilie Pintilie (16 ; 18 ; 20). PERLE NE
GRE : Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 21), Miorița 
(19 ; 12 ; 14 ; 10 ; 18,15 ; 20,30). PRIMĂ
VARA FETELOR : T. Vladimirescu (16 ; 
18 ; 20). CETATEA HURRAMZAMIN :
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). DRAGOSTEA 
LUI ALIOȘA — cinemascop : Popular 
(16 ; 18,15 ; 20,30), Donca Simo (15 ; 17 ; 
19.: 21), M. Emlnescu (16,30 ; 18,30 ; 20,30).

FII FERICITA, ANI ! : Moșilor (16 ; 18 ; 
20), Olga Banele (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). CÎN- 
TECUL PORUMBIȚEI CENUȘII : 8 Mai 
(15 ; 17 : 19 ; 21). SENTINȚA : Luceafă
rul (15 ; 17 ; 19 ; 21), Aurel Vlaicu (!5 • 
17 ; 19 ; 21). MUZICANTUL ORB rules’, 
la cinematograful G. Bacovia (16 ; li>. 
29). DRUMUL PARTIZANILOR : Drumul 
Serii (16 : 18 : 20). TOM DEGEȚELUL : 
30 Decembrie (15 : 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Din activitatea colectivului 
Uzinelor „Grigore Preoteasa". „Fruntașii 
noștri". „Inovații și inovatori". „Prin 
București, cu pana și penelul" — montaj 
din creația artiștilor amatori din Capi
tală. Muzică distractivă. Cîntă o forma
ție instrumentală condusă de Nicușor 
Prcdescu. Soliști : Elena Simionescu, Li
liana Botez, lop Luican, Norocel Dimi- 
triu, Ion Fălculete. Orele 18,00 — EMI
SIUNEA PENTRU SATE. Din cuprins : 
Buletin agricol. „Cronică sătească". In 
jurul mesei rotunde. Noutăți în zooteh
nie de Inginer Emil Raicu, secretar 
științific al Institutului de cercetări 
zootehnice Formații artistice de ama
tori fruntașe : echipa de dans a studen
ților Universității „C. I. Parhon". știința 
explică : Ce sînt visele ? !... Cîntece și 
jocuri populare romînești. Cîntă : Flo
rentina Vlad, Ion Luican, Hie Udilă și 
Maî'in Moraru.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

șl 10 martie : Vremea continuă să\se ră
cească Cerul va fi schimbător, niai mult 
noros la început, cînd vor cădea ploi în 
sudul țării. Lapovlță și ninsoare în nord. 
Vînt potrivit predominînd din nord. 
Temperatura în scădere, la început, apo< 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în« 
tre minus 4 și plus 6 grade, local mâi 
coborîte în nordul țării, iar maxima» 
între plus 2 șl plus 12 grade. • •
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Imperialiștii americani nu vor putea împiedica 
mersul victorios al revoluției cubane

Cu.vinta.rea. președintelui O. Dorticos
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Din noul peisaț al orașului Ploiești.

Recepție cu prilejul celei 
a independenței

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Ghanei la București, 
E. K. Dadzie, a oferit marți seara o 
recepție în saloanele hotelului At- 
henée Palace cu prilejul celei de-a 
5-a aniversări a independenței Re
publicii Ghana.

La recepție au luat parte tovară
șii Gheorghe Apostol, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul Afacerilor Externe,

st
Marți dimineața ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Ghana la București, E. K. 
Dadzie, a depus o coroană de flori 
Ia Monumentul Eroilor Patriei, cu 
ocazia prezentării scrisorilor de a- 
creditare în R. P. Romînă.

aniversări
Republicii Ghana
Ilie Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, Ion Constant 
Manoliu, ministrul Justiției, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, conducători ai unor instituții 
centrale, academicieni și alți oameni 
de cultură, ziariști, precum și stu- 
denți din țările africane care stu
diază la București.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic,

¥
La solemnitate au participat re

prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Sfatului 
popular al Capitalei și ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate.

(Agerpres)
-o® o-

Să folosim larg
panourile mari prefabricate

(Urmare din pag. I-a)

loare a unor spații de producție ne
folosite la Unitățile existente, se 
elaborează un proiect-tip pentru 
noile întreprinderi industriale 
prefabricate ce se vor construi 
sfaturile populare la Ploiești, 
mișoara, Cluj și Iași. Se vor 
tocmi, de asemenea, proiectele 
tru unitățile noi industriale care vor 
produce panouri mari pentru con
strucțiile din Craiova, Galați și 
pentru sporirea producției lor în 
București. Aici, producția de pa
nouri mari va crește și prin intra
rea în funcțiune a unui nou poligon 
mobil de prefabricate în cartierul 
Balta Albă, cu o capacitate de 
1000—1200 apartamente pe an.

Pentru intrarea la timp în pro
ducție a noilor unități, s-a întocmit 
un grafic de a cărui înfăptuire răs
pund sfaturile populare. Ele tre
buie să urmărească, prin institu
tele proprii de proiectare, adapta
rea la teren a proiectului-tip și să 
obțină avizele și aprobările nece
sare. Totodată, Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini are 
datoria să producă utilajele nece
sare pentru noile unități și să le 
livreze la termenele stabilite.

în scopul îmbunătățirii calității 
panourilor prefabricate, se va or
ganiza un instructaj cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care urmează 
să le producă ; unele instructaje- 
lecții vor fi ținute și pe șantiere cu 
constructorii care montează panou
rile mari.

Extinderea în anii următori a 
construcțiilor de locuințe din pa
nouri mari și în alte orașe — 
Oradea, Constanța, Arad, Baia 
Mare, Pitești — pune în fața sfa-

de 
de 
Ti- 
în- 

pen-

turilor populare respective unele 
sarcini urgente. Ele trebuie să ia 
măsuri pentru întocmirea de în
dată a studiilor economice de 
construire a locuințelor pe plan 
regional, a schițelor sau detaliilor 
de sistematizare și să stabilească 
amplasamente care să asigure un 
front larg de lucru pe mai mulți 
ani. în același timp, este necesar 
să se asigure desfășurarea execu
ției într-un ritm continuu și uni
form în tot cursul anului. Aceasta 
presupune proiecte întocmite din 
timp, eșalonarea rațională a ter
menelor de începere și terminare a 
fiecărui bloc, o bună organizare a 
muncii pe șantiere, un control 
sistematic din partea organelor 
locale de partid și de stat.

Măsurile luate, cît și cele care 
se vor mai lua, trebuie să ducă la 
creșterea continuă a productivită
ții muncii pe șantiere, la scurtarea 
duratei de . execuție, asigurîndu-se 
prin aceasta îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid, de a construi mai 
mult și mai repede, mai bine și 
mai ieftin.

».

Un nou cinematograf 
Ia Deva

în
dat în folosință 

o 
fo- 
yi-

DEVA (coresp. „Scânteii”)', 
orașul Deva s-a 
un nou cinematograf. Sala, cu 
capacitate de 450 locuri, izolată 
nie, asigură condiții optime de 
zionare a spectacolelor.

Ieri a avut loc un spectacol 
'gală cu noua producție a Studiou
lui București „Străzile au amintiri”.

de

• în cadrul schimburilor culturale din- 
îre R.P. Romînă și Anglia, a sosit în 
Capitală prof. dr. Andrew Watt Kay, 
profesor de chirurgie Ia Sheffield. Marti 
după-amiază chirurgul englez a făcut o 
vizită la sediul Societății științelor medi
cale din R.P. Romînă unde a fost pri
mit de membri ai conducerii societății.

© Marți seara, colectivul Teatrului ro- 
mîn de stat din 
premieră piesa 
Shaw. Regia și 
aparțin lui Dan 
trul timișorean

Timișoara a prezentat în 
„Sfînta Ioana" de G.B. 
scenografia spectacolului 
Nasta. Cu aceasta, Tea- 
a înscris în repertoriul 

actualei stagiuni cea de-a 5-a premieră.
(Agerpres)

© I.T.B. comunică următoarele : întru- 
eît lucrările de canalizare de pe șoseaua 
Giulești au fost terminate, începînd de 
azi, 7 martie, tramvaiele traseului nr. 2 
și 11 își reiau circulația normală in am
bele sensuri. începînd din ziua de 8 
martie a.c. cînd se vor începe lucrări 
de reparații capitale la canalul colector 
de pe Splaiul Independenței, traseele 
tramvaielor nr. 13 și 14 se deviază după 
cum urmează : tramvaiele traseului 13 
vor circula de la Podul Izvor prin stră
zile Izvor, Puișor, 13 Septembrie, șoseaua 
Panduri, Bd. Geniului, Bd. Armatei Po
porului, Bd, Păcii pînă la șoseaua Cio- 
rogîrla. Tramvaiele liniei 14 vor circula 
de la Podul Izvor prin Bd. Schitu Mă- 
gureanu, strada Cobălcescu, Bd. Dinicu 
Goleșcu, gara Basarab, șoseaua Basarab, 
Podul Grozăvești, Splaiul Independenței, 
stăvilarul Ciurel. Pe sensul de întoarce
re traseul ambelor tramvaie rămîne ne
schimbat.
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ȘTIRI SPORTIVE
Concurs internațional 

de schi

HAVANA 6 (Agerpres). — S-au 
împlinit doi ani de la monstruoasa 
diversiune imperialistă — arunca
rea în aer a vasului francez „La 
Coubre“ în portul Havana, în 
timpul căreia au pierit peste 100 
de cetățeni cubani și marinari fran
cezi.

Mii de oameni ai muncii din Ha
vana s-au adunat la 4 martie la 
un. miting care a avut loc în fața 
debarcaderului, unde a fost aruncat 
în aer „La Coubre". Luînd cuvîntul, 
președintele Cubei, Osvaldo Dorti
cos, a arătat că aruncarea în aer 
a vasului „La Coubre" a constituit 
un moment de cotitură în politica 
imperialismului american, care a 
trecut atunci de la amenințări și 
note diplomatice insolente, la ac
țiuni agresive criminale împotriva 
revoluției cubane.

în prezent, a spus în continuare 
Dorticos, agresiunea imperialistă

împotriva Cubei a intrat într-o 
etapă nouă. S.U.A. încearcă să izo
leze Cuba pe continentul american, 
își sporesc eforturile pentru a sub
mina economia ei, exercită presiuni 
fățișe asupra țărilor N.A.T.O., ur
mărind să le oblige să rupă relații
le comerciale cu Cuba. Potrivit 
planurilor imperialiștilor, a subli
niat Dorticos, aceste măsuri trebuie 
să creeze în Cuba condiții favora
bile pentru o nouă agresiune ar
mată.

Dar speranțele imperialiștilor sînt 
zadarnice, a declarat președintele.

Acum, în fața tuturor oamenilor 
muncii, în fața întregului popor 
cuban stau două sarcini principa
le : apărarea patriei și dezvoltarea 
producției.

Președintele Dorticos a declarat 
în încheiere că nu există forță 
care ar putea să împiedice mersul 
victorios al revoluției cubane.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, la plenara 
Comitetului Central al P.C.U.S. au 
început discuțiile pe marginea ra
portului prezentat de N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., „Etapa actuală a constru
irii comunismului și sarcinile parti
dului în îmbunătățirea conducerii 
agriculturii”.

Au luat cuvîntul Ghennadi Voro
nov, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Bi
roului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R.; Nikolai Podgornîi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina; Șaraf Rașidov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan; Dinmuhamed 
Kunaev, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Kazahstan ; Ivan 
Spiridonov, secretar al C.C. al

P.C.U.S., prim-secretar al Comi
tetului regional Leningrad al 
P.C.U.S., Fedor Surganov, secretar 
al C.C. al P.C. din Bielorusia; Veli 
Ahundov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan; Djabar Rasu
lov, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Tadjikistan ; Mihail Olșanski, mi
nistrul Agriculturii al U.R.S.S. ; 
Ivan Bodiul, prim-secretar al C.C. 
al P,C. din R. S. S. Moldovenească; 
Iakov Zarobian, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia ; Turda- 
kun Usubaliev, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Kirghizia ; Arvid Pelșe, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Letonia; Antanas Snecikus, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Litua
nia ; Balîș Ovezov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Turkmenia ; Ti- 
hon Sokolov, prim-secretar al Co
mitetului de partid al Ținutului 
pămînturilor desțelenite. Lucrările 
plenarei continuă la 7 martie.
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Un nou tip de tractor sovietic
o«o

Vineri, sîmbătă și duminică pe 
pîrtiile de la Poiana Brașov se vor 
desfășura întrecerile concursului 
internațional de schi la care și-au 
anunțat participarea sportivi din 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.D. 
Germană, R. P. Ungară, Austria, 
R. P. Bulgaria, Italia și R. P. Ro
mână. Concursul prevede probe 
pentru seniori și juniori. în compe
tiția de juniori se va decerna „Cupa 
Speranțelor“.. Programul întreceri
lor esté următorul : vineri : fond 
10 km. juniori ; slalom special ju
niori, sîmbătă : ștafeta 3x5 km. ju
niori ; coborîre juniori (pîrtia de la 
Sulinar) ; coborîre seniori (pîrtia 
Lupului), duminică : slalom special 
seniori, sărituri speciale de la tram
bulină.

IN CÎTEVA RÎNDURI
Comitetul olimpic internațional (C.I.O.) 

a luat o hotărîre-prin care recomandă 
diferitelor federații internaționale să re
cunoască drept campionate mondiale sau 
europene numai acele competiții desfășu
rate în țări care acordă viză de intrare 
tuturor echipelor înscrise, fără nici o dis
criminare.

Comitetul olimpic a discutat de ase
menea politica rasistă din viața sporti
vă a Republicii Sud-Africane și a (con- 
damnat-o.

în ședința C.I.O. de la Geneva s-a 
stabilit ca cea 
C.I.O. să aibă 
cova între 5 și

a
la Mos-

de-a 59-a sesiune 
loc anul acesta 
8 iunie.

*
După cum transmite agenția 

Presse, secretarul Federației 
ționale de 
confirmat că viitoarele campionate 
mondiale de haltere se vor desfășura la 
Budapesta și nu la Hershey 
așa cum fusese stabilit inițial, 
tă măsură a fost luată pentru a 
evita eventualele discriminări 
va sportivilor din R. D. 
cum s-a întimplat recent 
campionatelor mondiale de 
gheață organizate de S.U.A.

★
în cel de-al doilea meci 

pe care-1 întreprinde în Belgia echipa 
de fotbal Rapid București a întilnit marți 
la Apvers echipa A. C. Beerschot. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalita
te : 0—0.

France 
interna- 

haltere, State (Anglia), a 
că viitoarele

(S.U.AȘ, 
Aceas- 

se 
împotri- 

Germană, 
cu ocazia 
hochei pe

al turneului

Patrioții guatemalezi duc lupte de partizani 
împotriva dictaturii lui Fuentes

• DECLARAȚIA FRONTULUI PATRIOTIC REVOLUȚIONAR • GARNI
ZOANE MILITARE TREC DE PARTEA PATRIOȚILOR

HAVANA 6 (Agerpres). — TASS : 
La Havana au fost difuzate docu
mente ale Frontului patriotic revo
luționar al partizanilor guatemalezi 
care, începînd de la 6 februarie, 
desfășoară operațiuni împotriva tru
pelor guvernamentale ale lui Ydi- 
goras Fuentes. Frontul patriotic re
voluționar își propune sarcina „de 
a răsturna regimul venal antinațio
nal al lui Ydigoras Fuentes” și de 
a crea un guvern popular revolu
ționar în Guatemala. „Sintern ferm 
hotărîți să învingem, declară Fron

tul patriotic revoluționar, și să ori
entăm patria noastră pe calea liber
tății, dreptății, păcii, muncii, pro
gresului, respectării drepturilor o- 
mului, regimului constituțional, asi
gurării demnității naționale și a li
niștii pentru poporul guatemalez” 

în1 comunicatele privitoare la ope
rațiunile de luptă, Frontul patriotic 
revoluționar arată că, cu sprijinul 
activ al țăranilor, partizanii au ob
ținut succese. De partea lor au tre
cut garnizoanele militare din mai 
multe localități.-----o® o-----

Jandarmii lui Chombe au atacat 
trupele O.NolI. de ia Kamina

NEW YORK 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat că între o patrulă aparți- 
nînd forțelor O.N.U. din Katanga și 
unitățile lui Chombe a avut loc un 
serios incident. Ciocnirea s-a pro
dus lîngă baza de la Kamina unde 
se află o garnizoană a O.N.U. Uni
tățile . lui Chombe au deschis prin 
surprindere focul și nu au putut fi 
respinse decît după ce s-a făcut 
apel la artileria trupelor O.N.U.
i Purtătorul de cuvînt a declarat, 
de asemenea, că un avion de recu
noaștere suedez a fost avariat de 
focul unităților jandarmeriei lui 
Chombe. Purtătorul de cuvînt a 
anunțat că a fost trimis un protest 
energic căpeteniei separatiștilor din 
Katanga.

Cu insolența-i cunoscută, Chombe 
care, după cum se știe, s-a bucurat 
din partea misiunii O.N.U. în Congo 
de o atitudine plină de bunăvoință, 
a declarat, după cum transmite

agenți.a France Presse, că forțele 
O.N.U. au fost cele care au atacat 
primele, aduéînd chiar acuzația că 
ele vor să „saboteze“ convorbirile 
Chombe-Adoula care trebuiau să 
aibă loc în curînd.

Comentînd această deșlarație, a- 
genția France Presse consideră că 
Chombe caută un pretext pentru a 
torpila el însuși aceste convorbiri, 
într-o declarație ulterioară, purtă
torul de cuvînt al O.N.U. a califi
cat drept „total nefondate" acuza
țiile lui Chombe.

Pe de altă parte, primul ministru 
al guvernului central, Adoula, care 
s-a întors dintr-o vizită în orașul 
Albertville, a declarat că afirma
țiile lui Chombe despre intenția 
trupelor guvernului central de a 
porni o ofensivă în Katanga de 
nord nu corespund realității și că 
scopul Jor pare a fi tergiversarea 
discuțiilor cu privire la punerea în 
aplicare a acordului de la Kitona,

După prezentarea programului
noului guvern italian

Pr ©ședințele Consiliului de Mi
niștri, Amintore Fanfani, a expus 
vineri, mai întîi în Camera depu- 
taților apoi în Senat, liniile gene
rale ale noului program al așa-nu- 
mitului guvern de „centru-stînga“, 
format, după cum se știe, din re
prezentanții partidului democrat- 
creștin, partidelor social-democrat și 
republican, contînd pe sprijinul în 
parlament al partidului socialist. '

în ultimele zile, înainte de relua
rea lucrărilor parlamentului, în fața 
căruia urma să fie făcută această 
expunere programatică, întreaga 
presă de dreapta a purtat o cam
panie insistentă pentru a obține de 
la Fanfani o declarație anticomunistă 
pe linia vechilor guverne democrat- 
creștine. Purtînd această campanie, 
ziarele de dreapta au amenințat, — 
așa cum a făcut „II Messaggero* —< 
că, în lipsa unei astfel de declarații, 
viața noului guvern va fi scurtă. 
Presiunea dreptei s-a manifestat și 
mai semnificativ în interiorul 
partidului democrat-creștin. Cu pri
lejul alegerii noului președinte al 
grupului democrat-creștin din Ca
mera deputaților — alegere care a 
precedat cu puțin cuvîntarea pri
mului ministru —, candidatul de 
centru al partidului, Zaccagnini, fost 
ministru, a întrunit 140 voturi 
față de 99 ale candidatului de 
dreapta, Scalforo. Acest vot strîns 
este interpretat de întreaga presă 
ca un avertisment dat lui Fanfani, 
în sensul că și acest guvern tre
buie să se teamă de- acei deputați 
care, cu doi ani în urmă, în timpul 
unui alt guvern Fanfani, au votat 
împotriva Iul. Fanfani l-a liniștit 
însă pronunțînd un atac anticomu
nist și fluturînd încă o dată iluzia 
după care adoptarea unui program 
de „centru-stînga“ va face ca in
fluența în mase a comuniștilor să 
se reducă Comentînd expunerea 
primului ministru, „La Stampa”, cu
noscutul ziar burghez din Torino, 
a scris: „Acea parte a opiniei pu
blice care s-a arătat sensibilă pînă 
la a se alarma față de problema 
anticomunismului noului guvern și 
a fidelității sale față de vechile a- 
lianțe, a primit confirmarea că se 
poate (dacă există voință), influen
ța asupra realității administrative

social-economice a țarii, fard ca 
liniile sale fundamentale contex-

șl 
în ___
tul politicii generale să fie modifi
cat*.

Cum își propune Fanfani să în
deplinească sarcinile contradictorii 
la care se referă „La Stampa“ ? în 
programul prezentat, el prevede e- 
laborarea în termen de trei luni a 
unei legi cu privire la unificarea 
tarifelor electrice și naționalizarea 
într-o fază ulterioară a industriei 
electrotehnice. Mai departe, progra-
.■ilHnilllinilllllOIIIHHHIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi..

Scrisoare din Roma

mul prevede realizarea unei refor
me administrative, prin înființarea 
de regiuni cu un anumit grad de 
autonomie, unele măsuri în legătură 
cu lichidarea treptată a dijmei în 
agricultură ; sînt afirmate de aseme
nea intenții cu privire la reorgani
zarea sistemului școlar, stăvilirea 
corupției și evaziunilor fiscale etc. 
După cum se vede, acest program 
ocolește probleme grave, acute din 
Italia, ca aceea a reformei agrare 
sau a șomajului și a sporirii cîști- 
gurilor muncitorilor din întreprin
deri. Promițînd naționalizarea in
dustriei 
arătat,
litic al claselor posedante, pre
ocupat
El a vorbit despre o naționalizare 
„cu despăgubiri". Trebuie mențio
nat că în anumite cercuri ale parti
dului democrat-creștin se cere ca în 
acest scop să fie alocată o sumă 
enormă (circa 1.500—2.000 miliarde 
lire), ceea ce ar mări de fapt și nu 
ar micșora puterea financiară a res
pectivilor patroni.

în politica externă, primul minis
tru a declarat că „trebuie cău
tate în mod sincer căile spre con
solidarea păcii“ și că „nu ridică 
obiecțiuni’ împotriva unei întîlniri 
între conducătorii de guverne pen
tru discutarea problemelor interna
ționale urgente. Cu toate acestea 
Fanfani s-a menținut de fapt în li
mitele nefastei politici atlantice. El

electrice, Fanfani s-a 
ca orice exponent po-

de interesele patronilor.

față deși-a reafirmat „fidelitatea 
blocul nord atlantic", a dat un nou 
gir existenței bazelor americane nu
cleare și de rachete pe teritoriul na
țional și politicii nerealiste a pu
terilor occidentale în problema ger
mană.

Față de cuprinsul noului program 
guvernamental, conducerea parti
dului socialist a hotărît să reco
mande deputaților socialiști mi un 
vot favorabil după cum se aștepta, 
ci abținerea de la vot. Dar întrucît 
și această abținere asigură guver
nului majoritatea necesară pentru a 
fi învestit de parlament, socialiștii 
au publicat un comunicat în care 
declară că atitudinea lor nu trebuia 
considerată ca „o alianță politică 
generală cu guvernul”. S-a aflat 
că dezbaterea respectivă din cadrul 
C.C. al P.S.I. a fost foarte a- 
prinsă. Pietro Nenni a declarat că 
hotărîrea luată constituie singurul 
mijloc de a asigura unitatea poli
tică și disciplina de vot a grupu
lui parlamentar socialist.

Față de echivocurile și contradic
țiile noului program guvernamen
tal, grupul parlamentar al partidu
lui comunist a hotărît să voteze 
împotrivă. Palmiro Togliatti a pre
cizat că, cu toate acestea, atitudi
nea partidului comunist față de 
noul guvern se va deosebi de ati
tudinea sa față de guvernele pre
cedente. „Recunosc — a spus el — 
că temele expuse de președintele 
de consiliu sînt în majoritatea lor 
teme actuale care trebuiau puse pe 
tapet și care cer o soluționare. Nu 
rezultă însă clar voința guvernu
lui de a le face față și de a le re
zolva prin soluții noi, adecvate 
situații care impune măsuri 
diate și curajoase".

„Dezbaterea parlamentară 
marginea programului guvernamen
tal, scrie ziarul „L'Unitâ", obligă 
masele populare, partidele de stin
gă, să-și asume rolul hotărîtor în 
sfărîmarea limitelor și echivocurilor 
cuprinse în program, în învingerea 
rezistenței conducătorilor partidu
lui democrat-creștin și în determina
rea unei adevărate cotituri spre 
stînga".
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care prevede încetarea secesiunii 
Katangăi.

Soldați diemiști 
instruiți in Malaya
SAIGON 6 (Agerpres). — Ziarul 

malayez „Straits Times“ scrie că u- 
nități sud-vietnameze sînt instruite 
în secret la baza britanică din Jo
hore (Malaya de sud) pentru purta
rea războiului în condițiile junglei. 
Generalul Thompson, care a dirijat 
operațiunile de represiune britani
ce împotriva forțelor patriotice din 
Malaya, a plecat la Saigon unde a 
prezentat lui Ngo Dinh Diem un 
plan amănunțit pentru reprimarea 
patrioților din Vietnamul de sud.

MOSCOVA 6 (Ager
pres). — Uzina de trac
toare „Kirov“ din Le
ningrad pregătește pro
ducția în serie a unui 
nou tractor puternic de 
mare viteză pentru ți
nuturile pămînturilor 
desțelenite și regiunile 
de stepă.

Noul tractor —• trac
torul „Kiroveț" — se 
deosebește de tractoare
le obișnuite prin faptul 
că poate lucra în tot 
timpul anului și poa
te îndeplini toate lu
crările agricole prin
cipale. El poate ara, în
locui un cultivator, 
poate dezmiriști ogorul, 
semăna, strînge recolta, 
poate transporta pe o- 
gor îngrășăminte și re
ține zăpada, poate tra
ge convoaie întregi de

remorci cu cereale la 
elevatoare.

Construcția noului 
tractor este prevăzută 
pentru un motor cu o 
putere de 250—300 C.P. 
El are o greutate de 11 
tone și poate atinge o 
viteză pînă la 30 km. 
pe oră, în funcție de 
caracterul muncii pe 
care o efectuează. Cele 
patru roți ale tractoru
lui sînt motrice.

Pentru efectuarea di
verselor lucrări agrico
le cu tractorul „Kiro
veț“ este nevoie de un 
număr de 3 ori mai 
mic de mașini și trac
toriști decît dacă aces
tea ar fi efectuate cu 
tractorul produs actu
almente „DT-54 A". A- 
vînd un motor de 250—<

------------- O® O-------------

300 C.P., tractorul „Ki
roveț“ poate realiza o 
productivitate de 3—4 
ori mai mare decît trac
torul „DT-54 A".

Ziarul „Pravda“ pu
blică un amplu mate
rial în legătură cu con
strucția noului tractor 
în care se arată că pen
tru producția în serie a 
acestui tractor • uzina 
„Kirov" va fi recon
struită. Crearea noului 
tractor constituie o ex
presie practipă a celor 
subliniate de N. S. 
Hrușciov în raportul 
prezentat la actuala 
Plenară a C. C. al 
P.C.U.S. cu privire la 
intensificarea ajutorului 
tehnico-material pentru 
agricultură.

Ce se urmărește prin întărirea forfelor 
militare americane din Okinawa

TOKIO 6 (Agerpres). — „S.U.A. 
sporesc forțele lor militare din Oki
nawa din pricina agravării situației 
din Vietnamul de sud“ — sub acest 
titlu ziarul „Asahi” a publicat un 
articol al corespondentului său din 
Naha (centrul administrativ al Oki- 
nawei). Baza de pe Okinawa — se 
spune în articol — a căpătat acum 
o mai mare importanță decît bazele 
din Coreea de sud și constituie, în 
prezent, un important punct de 
concentrare a forțelor armate ame
ricane din Asia.

în ultima perioadă, scrie cores
pondentul, forțele armate ale S.U.A. 
din Okinawa au fost sporite și în 
prezent ele numără în total peste 
40.000 oameni aparținînd diverselor 
genuri de arme. în ultimul timp au 
crescut de asemenea cantitățile de 
armament, mijloace de transport și

alte materiale strategice care so
sesc în portul Naha. Acestea ori 
sînt depozitate pe insulă, ori sînt 
încărcate pe nave și expediate în 
direcții necunoscute. în port sosesc 
permanent nave portavion ale flo
tei a Vil-a americane.

în prezent, în Okinawa se află 
un număr considerabil de avioane 
de vînătoare și de bombardament 
ale forțelor militare aeriene ameri
cane. în linii mari s-a încheiat 
construcția bazei de proiectile tele
ghidate „Maco-V“ cu rază medie de 
acțiune. Există de asemenea nu- 
meroase baze de rachete antiaerie- 
ne teleghidate de tip „Nike Hercu
les” și „Hawk”.

Din măsurile luate pentru întări- 
rea forțelor armate o atenție deo
sebită atrage intensificarea exerci- 
țiilor pentru ducerea de acțiuni mi
litare în condițiile de junglă. j

O®O

Guvernul britanic sporește cheltuielile militare
LONDRA 6 (Agerpres). — La 5 

martie în Camera Comunelor din 
Anglia au început discuții asupra 
problemelor militare. Discuțiile vor 
dura două zile.

Discursul rostit de ministrul de 
război al Angliei, Watkinson, care a 
deschis discuțiile, s-a redus în ge
neral la apărarea politicii guvernu
lui în problemele militare. Watkin
son a invocat din nou argumentele 
răsuflate în favoarea cursei înar
mărilor nucleare pe care o desfă
șoară puterile occidentale.

Subliniind că Anglia cheltuiește 
pentru înarmare mai mult decît ori
care țară din N.A.T.O., cu excepția 
S.U.A. și Franței, Watkinson a spus 
totuși că cheltuielile militare ale

Angliei vor fi sporite anul acesta 
cu 100 milioane lire sterline. 
Watkinson a dat de înțeles că la fel 
ca și anul trecut, Anglia își va oferi 
și în acest an teritoriul pentru po
ligoanele necesare trupelor străine« 
Trupele americane vor folosi poli
goanele de pe insulele Hèbride, în 
timp ce pentru trupele vest-germa- 
ne va fi pus din nou la dispoziție 
poligonul de la Castlemartin (Wa- 
lles-ul de sud).

Reprezentantul Partidului labu
rist în problemele militare, Pa
trick Gordon-Walker, a prezentat o 
rezoluție de neîncredere în guvern 
în legătură cu politica acestuia în 
domeniul militar.

•ÎNAINTE

antei

Producția indus
triei de prelucrare 
a tutunului din 
Florida • ••

...ȘI DUPA SISTAREA IMPORTULUI DE TUTUN 
DIN CUBA.

'(Desen de V. TIMOC)

Răsfoind presa străină

cocHoaJbelor
„în centrul Teheranu

lui își duce existența 
un oraș întunecat și 
puțin cunoscut, care 
poate fi numit orașul 
sărăciei și nefericirii — 
scrie săptămînalul ira
nian „ROUSHANFEKR". 
Ziua, pe străzile lui a- 
leargă o mulțime. de 
copii a căror soartă a 
ocolit bucuriile vieții.

Locuințele orașului 
sînt, probabil, cele mai 
uimitoare adăposturi 
din întreaga lume : ele 
se află în gropi adînci.

Urcînd scara, în ca
sele obișnuite, ajungi 
de la parter la etajul 
întîi, de la etajul întîi 
— la etajul doi, de la 
etajul doi — la etajul 
trei. în acest oraș totul 
este însă invers. Aici 
străzile se află la ace
lași nivel cu acoperișul 
cavourilor din lut.

Nu există decît două 
pompe de apă care a- 
provizionează cu apă 
potabilă peste 2.000 de 
familii. Zi și noapte oa
menii se înghesuie în 
jurul lor și în permanen
ță domnește învălmă
șeala.

La doi kilometri de 
acest oraș întunecat se 
înalță cinematografe 
luxoase, inundate, sea
ră de seară, într-o ma
re de lumini.

în fundături își duc 
viața aproximativ 25.000 
oameni. Șutele de să
raci și nefericiți, oare se 
înghesuie aici venind 
din întregul Iran, re
prezintă toate provincii
le și districtele țării.

Acest oraș constituie 
un fel de „hotel" pen
tru săracii care trăiesc 
la Teheran. Oameni dis
perați și ajunși la mize
ria extremă, țărani și 
mici negustori ruinați, 
vînzîndu-și jalnicul ca- 
labalîc, se îndreaptă 
spre Teheran avizi de 
a găsi orice muncă în 
medie, în fiecare „ca
să" a acestui oraș de 
fundături trăiesc cel pu
țin 20 de oameni. în- 
tr-una din „case", de 
pildă, avînd suprafața 
de 60 m.p., trăiesc 72 
de oameni. Aici locuieș
te o familie formată din 
soț, soție și 14 copii. Ei 
toți ocupă un adăpost 
de 12 m.p.".
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Intre 23 și 25 martie îa Viena va avea loc
J

Întîlnirea mondială
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MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : ' Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și-a exprimat consimță- 
mîntul ca lucrările Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul miniștrilor Afa
cerilor Externe.

în răspunsul său la mesajul din 
25 februarie al președintelui S.U.A., 
John F. Kennedy, Nikita Hrușciov 
arată că nu există obiecțiuni îm
potriva faptului ca miniștrii Aface
rilor Externe ai S.U.A. și Marii Bri
tanii să se întîfaească înainte de 
începerea lucrărilor Comitetului 
celor 18 cu ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

Rămîn ca și pînă acum la con
vingerea — se arată în mesaj —- 
că participarea personală a oame
nilor de stat cu cea mai mare răs
pundere ar fi fost extrem de nece
sară tocmai în primul stadiu al tra
tativelor, cînd se determină orien
tarea lor.

După ce amintește că tratativele 
pentru dezarmare continuă de 15 
ani, însă nu s-a ajuns la nici un re
zultat, șeful guvernului • sovietic 
subliniază că ar fi cel puțin o lipsă 
de perspicacitate să se pună temei 
pe aceleași metode care s-au dove
dit inoperante în trecut și că dato
ria directă a statelor participante 
la tratative este de a găsi noi me
tode, mai eficiente, pentru ducerea 
tratativelor. Regretăm că propune
rea noastră de a începe lucrările- 
Comitetului celor 18 state la cel 
mai înalt nivel nu a găsit înțelege
rea dv.

în continuare se arată că, în 
urma schimbului de mesaje dintre 
conducătorii statelor, s-a vădit că 
există un acord comun în ceea ce 
privește importanța pe care o ca
pătă tratativele cu privire la dezar
mare în Comitetul celor 18. „Toți 
recunosc în prezent — se arată în 
răspunsul lui N. Ș. Hrușciov — 
răspunderea personală a șefilor de 
guverne și de state pentru succesul 
acestor tratative și necesitatea par
ticipării directe a oamenilor de stat 
cu cea mai înaltă situație la lucră
rile celor 18 pentru dezarmare. Noi 
apreciem acehsta ca un pas de o 
anumită însemnătate în întîmpina- 
rea pozițiilor noastre”.

Referindu-se în continuare la 
problema controlului, șeful guver
nului sovietic a confirmat încă o 
dată repetatele sale declarații că 
Uniunea Sovietică este gata să ac
cepte orice propunere a puterilor

a
UN NOU MESAJ

AL LUS N. S. HRUȘCIOV 
ÎN PROBLEMA LUCRĂRILOR 

COMITETULUI CELOR 18 STATE 
PENTRU DEZARMARE

occidentale cu privire la controlul 
asupra dezarmării dacă aceste pu
teri vor accepta propunerile sovie
tice cu privire la dezarmarea gene
rală și totală.

în legătură cu hotărîrea președin
telui S.U.A. de efectuare a unei serii 
de experiențe nucleare în atmos
feră, în răspuns se arată că această 
măsură constituie o nouă expresie 
a orientării agresive în problemele 
internaționale, o lovitură dată Co
mitetului celor 18 care în curînd 
trebuie să-și înceapă lucrările, o 
lovitură dată apropiatelor tratative 
cu privire la dezarmare. Șeful gu
vernului sovietic arată că dacă la 
experiențele nucleare, deja efec
tuate, S.U.A. și aliații lor vor a- 
dăuga încă o serie de asemenea ex
periențe pentru perfecționarea ar
mei lor nucleare, atunci Uniunea 
Sovietică va fi pusă în fața necesi
tății de a efectua experiențe ale 
unor tipuri noi ale armei sale nu
cleare care în aceste condiții vor 
fi necesare pentru întărirea secu
rității sale și menținerea păcii ge
nerale.

Dv. — scrie N. S. Hrușciov — în
cepeți o nouă rundă în întrecerea 
pentru crearea de modele tot mai 
distrugătoare de arme nucleare, 
dezlănțuiți o reacție în lanț care va 
deveni tot mai furtunoasă.

Dv. și aliații dv. din blocurile a- 
gresive — se scrie în răspunsul șe
fului guvernului sovietic — justifi
cați hotărîrea de a începe noi ex
periențe cu arma nucleară prin re
feriri la faptul că asemenea expe
riențe au fost efectuate de Uniu
nea Sovietică. Acest argument nu 
rezistă criticii. Statele Unite ale 
Americii au fost primele care au 
fabricat bomba atomică. Tot ele au 
efectuat primele experiențe cu 
arma nucleară. S.U.A. au explodat 
bombe atomice asupra orașelor 
japoneze Nagasaki și Hiroșima. 
S.U.A. au silit Uniunea Sovietică să 
treacă la crearea și stocarea armei 
nucleare în scopul asigurării secu
rității sale.

Am dori să ne întrecem cu Sta
tele Unite și cu celelalte state în 
ce privește crearea unor condiții 

a

oamenilor, am dori să ne unim 
eforturile cu ale dv. în ce privește 
asigurarea păcii în întreaga lume.

Arătînd că hotărîrea guvernului 
S.U.A. de a efectua o nouă serie de 
experiențe accelerează perfecționa
rea și stocarea tocmai a acelor 
tipuri de arme moderne care pre
zintă cea mai mare primejdie, 
N. S. Hrușciov adresează următoa
rea întrebare președintelui S.U.A. : 
în acest caz, asupra căror probleme 
urmează să cădem de acord la tra
tativele pentru dezarmare ?

Poate că se așteaptă ca din par
tea Uniunii Sovietice, pînă cînd 
S.U.A. vor începe — în aprilie — ex
periențele lor nucleare, să se răs
pundă în mod pozitiv la condițiile 
respinse de U.R.S.S. ale unui ase
menea tratat care, sub forma con
trolului internațional asupra înce
tării experiențelor, să ducă la crea
rea unui sistem ramificat de recu
noaștere și spionaj. Sper că nu a- 
cest lucim este așteptat din partea 
noastră — scrie N. S. Hrușciov —, 
altminteri aceasta ar semăna foar
te mult cu un șantaj atomic. Față 
de Uniunea Sovietică, asemenea 
metode nu au adus nimănui lauri 
în trecut și nu vor da nici un fel 
de rezultate nici în prezent, nici în 
viitor.

în încheierea răspunsului se ex
primă convingerea că se va pune 
capăt creșterii deșănțate a puterii 
armei nucleare. încheierea unui a- 
cord cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare și nu reluarea 
lor — scrie N. S. Hrușciov — ar 
constitui tocmai o manifestare a 
rațiunii în politică despre care vor
biți dv. 1

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov, a răspuns, dé asemenea, 
mesajului din 26 februarie al pri
mului ministru britanic Macmillan.
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Azi reîncep la Evian

Tratativele îranco-algeriene
Declarația lui Krim Bellkassem

a femeilor pentru dezarmare
PARIS 6 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul în cadrul unei conferințe de 
presă Eugénie Cotton, președinta 
Federației Democrate Internaționale 
a femeilor, a declarat că între 23 și 
25 martie va avea loc la Viena în- 
tîlnirea mondială a femeilor pentru 
dezarmare. Această întîlnire, a sub
liniat doamna Cotton, va da posi
bilitate reprezentantelor femeilor 
din toate țările să facă un schimb 
de păreri în problema cea mai arză
toare a timpurilor noastre, problema 
dezarmării și să hotărască cum să

Amploarea mișcării greviste
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Cum întâmpină Occidentul tratativele de dezarmare

S. U. A. au efectuat 
incd o explozie 

nucleară subterană
WASHINGTON 6 (Agerpres). —< 

Comisia S.U.A. pentru energia ato
mică a anunțat că la poligonul din 
Nevada a avut loc Ia 5 martie o 
nouă explozie nucleară subterană. 
— a 19-a explozie din noua serie de 
experiențe nucleare subterane efec
tuate în prezent de către S.U.A.

6 (Agerpres).

Guvernul francez nu va 
trimite un reprezentant 

la Geneva
PARIS 6 (Agerpres). — TASS. Gu

vernul francez a hotărît să nu-și 
trimită reprezentantul său la lucră
rile Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, care se va întruni 
Ia 14 martie la Geneva, comunică 
agenția France Presse, referindu-se 
Ia declarația cercurilor oficiale.

ixa

Cuvîntarea rostită vineri seara de 
președintele Kennedy la posturile de 
televiziune a fost ascultată în Ame
rica cu ceea ce un comentator ame
rican numea „o puternică strîngere 
de inimă". Faptul că președintele a 
anunțat că experiențele nucleare în 
atmosferă vor începe în cea de-a 
doua jumătate a lunii aprilie și că 
vor dura două sau trei luni a stîr- 
nit un val de proteste și de
monstrații a căror 
și vigoare au fost 
Washington. Chiar 
sîmbătă, au avut loc 
Chicago, San Francisco și în nume
roase centre studențești marșuri îm
potriva „morții atomice". Potopul de 
telegrame sosite la Casa Albă a si
lit pe funcționarii care le înregis
trează să lucreze întreg „week- 
end"-ul, far secretarul de presă 
a declarat că „cel puțin jumătate 
din telegrame critică hotărîrea pre
ședintelui."

Doar nu au trecut multe săptă
mîni de cînd președintele Kennedy, 
solicitat fnsistent de fermieri să facă 
ceva pentru a opri scăderea con
sumului de lapte, apăruse într-o 
poză, la televiziune, în jurnale ci
nematografice și în presă, zîmbitor, 
bînd un pahar de lapte și dînd asi
gurări mamelor americane că pol 
da liniștite lapte copiilor, deoarece 
cantitatea de stronțiu din atmosfe
ră este neglijabilă și nu prezintă 
riscuri pentru sănătate. Acum, în 
legătură cu experiențele proiectate 
de Kennedy, o femeie din împreju
rimile New Yorkului întreba, la pos
tul de radio local : „Oare în mai și 
iunie voi mai putea da lapte co
piilor mei, domnule Președinte ?".

Americanii știau bine că la 
Washington se purtau încă mai de 
mult discuții — mocnite dar- înver
șunate — asupra oportunității reluă
rii experiențelor în atmosferă. O se
rie de comentatori ca Hanson Bald
win, Joseph Alsop, Jack Raymond

spontaneitate 
sesizate la 

a doua zi, 
la New York,

dezvăluiseră „formidabilele presiuni 
din partea militarilor și a celorlalte 
grupuri interesate" ca Agenția Cen
trală de Informații, senatori influ- 
enți ca Dodd, Jackson, deputați ca 
Hollifield, președintele comisiei 
mixte a Congresului pentru energia 
atomică, savanți direct interesați în 
businessul atomic ca Ed. Teller și 
Herman Kahn și, bineînțeles, com
paniile de armament și explozibil 
nuclear. Baldwin arăta că, pe de 
altă parte, consilierul științific al 
președintelui, savantul dr. Jerome 
Wiesner, fizicianul Hans Bethe, 
și chiar persoane oficiale din 
Departamentul de Stat, United Sta
tes Information Agency, se opuneau 
reluării experiențelor nucleare at
mosferice argumentînd că „rezulta
tele dezastruoase pentru prestigiul 
S.U.A. în lume pe care le-ar avea 
nu ar compensa eventuale perfec
ționări tehnice și că, în plus, ele ar 
torpila în văzul lumii negocierile de 
dezarmare programate la ~ 
(„Times").

Unele ziare occidentale 
cu neliniște că planurile 
tonului de a relua experiențele at
mosferice au intrat într-o „zonă ad
versă", neprielnică, din cauza în
trunirii la 14 martie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare. Pre
simțind că norii în formă de ciuper
că se adună din nou, demonstrațiile 
femeilor și studenților împotriva ex
periențelor atomice se întețeau. La 
începutul 
sei Albe 
denți de 
Harvard,
chetat ore întregi pe ger și viscol 
cu pancarte : „Nu vrem moarte ato
mică 1", „Kennedy — experimentea
ză dezarmarea, nu bombele 1", fapt 
care a pătruns pînă și prin sita în
trebărilor meticulos selecționate 
puse de ziariști la conferința de 
presă a președintelui. Iar cînd stu-

Geneva".

comentau
Washing-

lui februarie, în fața Ca- 
s-au adunat sute de stu- 
la universitățile de elită 
Yale, Princeton și au pi-

contribuie la realizarea acestui 
ziderat scump al omenirii.

Problema dezarmării, a spus 
génie Cotton, este o problemă 
viață și de moarte. Popoarele
dau tot mai bine seama că trebuie 
să-și spună cuvîntul greu pentru a 
apăra pacea și toate realizările ci
vilizației seculare. Eugénie Cotton a 
arătat în continuare că pe toate con
tinentele au loc pregătiri în vederea 
întîlnirii de la Viena.

Astfel, de pildă, delegația Japo
niei va fi alcătuită din reprezen
tante ale unui mare număr de or
ganizații, printre care ale Congresu
lui mamelor din întreaga Japonie, 
secțiilor de femei ale multor sindi
cate etc. Din partea Republicii Fe
derale Germane la întîlnire va lua 
parte o numeroasă delegație de fe
mei reprezentînd diferite organizații.

In vederea întîlnirii mondiale a 
femeilor pentru dezarmare se pre
gătesc femeile din Australia și Sta
tele Unite, din Mexic și Anglia, din 
Algeria și Vietnam, din Kenya și In
dia, din Tunisia și Argentina.

Sărbătorind la 8 martie Ziua in
ternațională a femeii — sub semnul 
luptei pentru pace și dezarmare — 
femeile din diferite țări își vor 
spune părerea în cadrul miilor de 
adunări.

Eugénie Cotton a declarat, de a- 
semenea, că în Franța, de Ziua in
ternațională a femeii, mii de femei 
se vor întruni pretutindeni în ca
drul unor adunări pentru pace, pen
tru a-și demonstra prietenia cu fe
meile din toată lumea, năzuința de 
a se obține dezarmarea.

Franța va trimite la Viena o' de
legație din care vor face parte fe
mei de diferite convingeri politice, 
de diferite profesiuni.

In încheiere Eugenie Cotton a în
demnat femeile din întreaga lume 
ca indiferent de deosebirile politice 
și religioase să lupte în comun pen
tru rezolvarea problemei dezar
mării.

Crește indignarea opiniei publice față de hotărârea
>

S.Ö.A. de a relua experiențele nucleare in atmosferă

Pacea este adăpostul nostru cel mai sigur“
Demonstrații la Washington și New York

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Aproximativ 100 de femei america
ne, din care multe au venit cu co
piii, au organizat în ziua de 5 mar
tie pichete în jurul Casei Albe, în 
semn de protest împotriva hotărîrii 
președintelui Kennedy de a relua 
experiențele cu arma nucleară în 
atmosferă. Ele au cerut ca guvernul 
Statelor Unite să adopte măsuri 
reale în domeniul dezarmării.

Timp de cîteva ore, sub ploaie șl 
ninsoare, participantele la demon
strație au manifestat necontenit în 
fața Casei Albe sub lozinca : „Pa
cea — este adăpostul nostru cel 
mai sigur“.

NEW YORK 6 (Agerpres). — „Pen
tru a doua oară In decurs de 48 de

ore după ce președintele Kennedy a 
anunțat că S.U.À. vor relua experien
țele atomice în atmosferă, pe străzile 
New York-ului au avut loc demonstra
ții de protest împotriva experiențelor 
nucleare în atmosferă“, relatează a- 
genfia Associated Press.

Politia a intervenit operînd arestări 
în masă. „Mulfi dintre demonstranfi, 
relatează agenția ASSOCIATED PRESS, 
au fost tîrîțl la închisoare. Aceștia 
cînfau în timp ce erau duși spre în
chisoare“.

La polifie, unde au fost acuzați de 
„provocare de dezordini" și unde li 
s-a cerut ca pe viitor să nu mai par
ticipe la astfel de aefiuni, demonstran
ții au refuzat să-și ia un asemenea 
angajament.

denții șl-au exprimat nemulțumirea 
față de răspunsurile ce s-au dat 
delegației lor la Departamentul de 
Stat, însuși președintele a dat dis
poziții să se dea pichetelor din fața 
Casei Albe niște... cafea neagră, ca 
să-i mai „îmbuneze" puțin.

Pentru a atenua șocul pe care de
cizia reluării experiențelor nucleare 
în atmosferă avea să-l producă în 
America, lucrurile au fost regizate 
cu grijă, ca într-o dramă polițistă 
în care delictul trebuie să apară 
„justificat" și „verosimil" prin toa
te antecedentele. Regizorii trebuiau 
să țină cont că în luna decembrie, 
în cadrul unui interviu televizat, 
dr. Seaborg, președintele Comi
siei pentru Enetgia Atomică, de
clarase că din punctul de vede
re al securității S.U.A., nu vor fi ne
cesare noi experiențe în atmosferă.

La sfîrșitul lunii ianuarie, potrivit 
metodei pe care americanii o nu
mesc „leaks" (transpirarea dirijată 
a unor știri secrete în presă), a în
ceput să apară în unele ziare că 
McCone, directorul Agenției centra
le de informații, a produs „dovezi 
de ultimă oră" privind armamentul 
nuclear sovietic, care ar necesita o 
„revizuire a politicii" — în sensul 
că experiențele sub-pămîntene din prima un comentator, făcînd aluzie 
Nevada nu mai 
ar trebui reluate 
mosferice.

La 9 februarie, 
noii agenții guvernamentale pentru 
controlul armelor și dezarmare, a 
adresat o scrisoare ziarului „Wa
shington Post", în care arăta că 
„abia luna trecută" se descoperise 
că U.R.S.S. făcuse „progrese 
derabile" în perfecționarea 
meniului nuclear.

Toate aceste mașinațiuni 
găsit explicația cînd a apărut co
municatul americano-englez în care 
se făcea publică hotărîrea de a se 
relua experiențele atmosferice, invo-

sînt suficiente, ci 
experiențele at-

Foster, directorul

consi- 
arma-

și-au

Protestul „Comitetului 
celor 100“

LONDRA 6 (Agerpres). — La 
martie adepții „Comitetului celor 
100“ au organizat în fața clădirii 
Consulatului american din Liver
pool o demonstrație de protest îm
potriva hotărîrii S.U.A. de a relua 
experiențele nucleare în atmosferă.

„UN PROST PRELUDIU 
LA TRATATIVE"

CAIRO 6 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram“ din 5 martie scrie că 
hotărîrea S.U.A. „a provocat neli
niște în toate capitalele lumii“.

Comentatorul politic al ziarului 
„Al Gumhuria“, califică declarația 
lui Kennedy cu privire la apropiata 
reluare a experiențelor nucleare în 
atmosferă drept „un preludiu prost 
la tratativele de la Geneva“.

Wa- 
eve- 
s-a 

scri-

cînd motivul clasic al „avansului 
sovietic“ care trebuie recuperat. .

Pe scurt, s-a întreprins o vastă o- 
perațiune de „spălare a creierului" 
americanului de rînd pentru a-1 
face să creadă că guvernul nu 
avea „altă alegere“.

Acesta era cursul pe care 
shingtonul se străduia să-1 dea 
nimentelor în momentul cînd 
produs inițiativa sovietică —
soarea adresată de către N. S. Hruș- 
ciov lui J. Kennedy, în care șeful 
guvernului sovietic propunea ca lu
crările Comitetului de la Geneva să 
înceapă la cel mai înalt nivel, pen
tru a se face un efort major, de 
maximă eficiență, în vederea succe
sului negocierilor privind dezarma
rea generală și totală. Ecoul iniția
tivei a fost imens, în ciuda tuturor 
tentativelor de a-i deforma carac
terul și a-i reduce semnificația în 
care s-au întrecut oficialitatea, se
natorii și presa, radioteleviziunea 
americană. Dar, așa cum trans
mitea în acele zile agenția U.P.I., 
„principala preocupare a oficialită
ților e ca nu cumva schimbul 
scrisori Hrușciov 
creeze piedici 
lor nucleare 
Christmas".

Acum, după 
seara, se înțelege mai bine motivul 
pentru care Kennedy a respins în 
dbuă rînduri propunerea șefului gu
vernului sovietic. După cum se ex-

de
Kennedy să 

în calea experiențe- 
plănuite în Insula

cuvîntarea de vineri

la unele rezistențe față de hotărîrea 
guvernului S.U.A., „prima rundă a 
meciului care se desfășoară de 
două luni pe ringul din Washington 
a fost cîștigată de Pentagon".

Din cuvîntarea președintelui stră
bate destul de vădit îngrijorarea 
față de reacția opiniei publice, pe 
care argumentul că măsura e de
terminată de „progresele sovietice 
în domeniul nuclear" nu o va putea 
atenua. In ultimii ani în America 
a devenit o modă ca ori de cîte 
ori militariștii vor să intensifice 
cursa înarmărilor, să sporească în
cordarea internațională, să stoarcă 
contribuabilului noi taxe și impozite 
pentru înarmări într-un domeniu a-

numit, să recurgă la argumentul, 
prezentat în chip de sperietoare, că 
„Rușii au luat-o mult înainte în acel 
domeniu“. Cine a citit cu cîtă cer
titudine și precizie de amănunt 
descria Kennedy stadiul fiecărei ca
tegorii de arme atomice sovietice, 
căpăta impresia că președintele 
pare a cunoaște mai bine armamen
tul sovietic decît pe cel american.

In fond, cuvîntarea lui Kennedy 
e concepută ca o presiune inadmi
sibilă asupra lucrărilor Comitetului 
celor 18 state și ca o manevră me
nită a impune planurile Washing
tonului privind așa-zisul sistem de 
inspecție al experiențelor nucleare.

Despre ce inspecție e însă vorba? 
După cum se știe, în vara anului 
1961, Kennedy și Macmillan au fă
cut U.R.S.S. propunerea de a sem
na un acord privind interzicerea — 
fără control internațional — nu
mai a experiențelor nucleare atmos
ferice (rezervîndu-și dreptul de 
a face experiențe sub pămînt, 
pentru care făcuseră pregătiri). 
Ei au recunoscut că mijloa
cele naționale de detectare a ex
periențelor sînt suficiente, de unde 
decurgea inutilitatea inspecției te
ritoriale și a posturilor de control. 
Tocmai pe această recunoaștere se 
baza propunerea sovietică din iar
nă de a se semna un acord 
interzicere a tuturor genurilor 
experiențe — în aer, în apă și sub 
pămînt — ,cu asigurarea unui con
trol corespunzător, în principal pe 
baza mijloacelor de detectare na
țională.

Propunerea sovietică a adus în- 
tr-un impas planul Pentagonului de 
a folosi chestiunea experiențelor 
atomice pentru a crea o rețea de 
spionaj în Uniunea Sovietică. De 
aceea, la 7 februarie, în cadrul unei 
conferințe de presă, președintele 
Kennedy a 
cesitatea 
pecție. pentru a preveni pregăti
rea experiențelor nucleare", 
scrisoare adresată ziarului
York Times", fizicianul David 
laureat al premiului Nobel, 
despre noua idee : „Aceasta pare 
imposibil tehnicește fără a deschi-

PARIS 6 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității de can
celaria ministrului de stat francez 
pentru problemele Algeriei se a- 
nunță că la 7 martie în localitatea 
Evian vor începe tratativele între 
delegațiile guvernului francez și 
Guvernului Provizoriu al Republicii 
Algeria. Delegația franceză va fi 
condusă de Louis Joxe, ministrul de 
stat pentru problemele Algeriei.

în drum spre Evian, unde va 
conduce delegația algeriană la tra
tative, Krim Bellkassem, vicepreșe
dinte al G.P.R.A., a făcut următoa
rea declarație : „Delegația G.P.R.A. 
este împuternicită să continue și 
eventual să încheie tratativele fran- 
co-algeriene în curs. Sintern con- 
știenți, a spus Bellkassem, de dato
ria care ne revine față de poporul 
nostru, față de toți acei care, ca și 
noi, pretutindeni în lume așteaptă 
instaurarea păcii într-o Algérie in
dependentă și suverană“.

„Ținem să ne reafirmăm voința,

a arătat Bellkassem, de a negocia 
și de a duce pînă la capăt aceste 
tratative în măsura în care vor fi 
respectate garanțiile necesare po
porului algerian pentru realizarea 
independenței sale prin aplicarea 
cinstită și sinceră a autodetermi
nării“.

în continuare Bellkassem și-a 
manifestat dezaprobarea față de co
lonialiști care „speră să împiedice 
mersul firesc al istoriei. Aceștia își 
dezlănțuie pasiunile isterice încer- 
cînd prin asasinate și crime să 
creeze o situație care poate să com
promită viitorul europenilor din 
Algeria“. Șeful delegației algeriene 
la tratativele de la Evian și-a ex
primat speranța că aceste. elemente 
vor fi „ultimele răbufniri ale unei 
lumi care este pe cale de a pieri. 
Curînd va începe o nouă eră pen
tru Algeria. Meritul pentru aceasta 
revine gloriosului nostru popor și 
vitejilor noștri luptători pentru li
bertatea Algeriei”.

Comenfariile presei franceze
PARIS 6 Corespondentul Ager

pres .transmite :
Crimele odioase ale bandiților 

din O.A.S. determină pînă și 
ziarul de dreapta „L’AURORE” să 
scrie plin de indignare : „în Algeria 
violența s-a dezlănțuit cu o feroci
tate rar întîlnită în aceste zïïe, toc
mai cu scopul de a sabota orice 
acord în vederea stabilirii unei în
cetări a focului”.

Vorbind despre perspectivele vii
toarelor tratative de la Evian 
„COMBAT” relevă că: 
nințările și crimele 
ciste din O.A.S. se

de la
„Dacă ame- 

bandelor fas- 
vor intensifica

în Algeria, va fi foarte greu pentru 
guvernul francez să-și apere teza 
prin care s-a angajat să instaureze 
ordinea și liniștea în Algeria”.

„LE POPULAIRE” relevă la rîn- 
dul său că „guvernul francez tre
buie să treacă imediat la o epurare 
serioasă a tuturor fasciștilor din a- 
paratul de stat”.

„L’HUMANITE” menționează că 
„atît timp cît Salan dă ordine în 
Algeria iar Soustelle și Bidault sus
țin în mod fățiș activitatea bandi
tească a O.A.S.-ului în Franța, în 
Algeria nu va putea fi instaurată o - 
pace adevărată...”

CMwaselte crim« săvârșite ia OraHi 
de barsdelei

• Incendierea unei închisori ® Deținuți politici algerieni arși 
de vii • Cei ce încercau să se salveze au fost răpuși cu gloanțe

ALGER 6 (Agerpres). — La 5 mar
tie, bandele fasciste au întrecut 
orice limită în cruzimea și feroci
tatea lor.

Crima cea mal oribilă a fost să- 
vîrșită la Oran, unde în cursul serii 
o bandă de treizeci de fasciști ai 
O.A.S., înarmați cu puști mitraliere, 
a pătruns cu forța în incinta în
chisorii în care se aflau 1900 de 
deținuți politici algerieni. După ce 
i-au dezarmat pe gardieni teroriștii 
din O.A.S. au pus în jurul zidurilor 
interioare bidoane mari cu benzină 
și butelii cu gaz butan, cărora apoi

le-au 
rienl 
ției 
proiectați de suflul exploziilor și 
striviți la zid. Alți deținuți au în
ceput să ardă de vii, alții se prăbu
șeau asfixiați. Un număr de deți
nuți care au încercat să se salveze 
de incendiu, ieșind în curtea închi
sorii, au fost răpuși de oasiști”.

Cele 123 de atentate cu plastic 
înregistrate pe întreg teritoriul al- 
gerian în ziua de 5 martie, relatează 
agenția France Presse, s-au soldat 
cu 35 de morți și 130 de răniți.

dat foc. „Doi deținuți alge-
— scrie corespondentul agen- 
FRANCE PRESSE - au fost

I

Două explozii în centrul ora
șului Alger. Ținta bandelor 
O.A.S. a fost de data aceasta 
chiar reședința Delegației ge
nerale (reprezentantul guver
nului francez).

din comentariile acestor

de 
de

vorbit despre ne- 
„unui sistem de ins-

Intr-o 
„New 

Inglis, 
scria

de complet societatea sovietică in
specției străine” (tocmai ceea ce 
visează Pentagonul 1). Iar John 
Ullman, președintele Colegiului Hof- 
stra, a declarat : „Decizia america
nă de a urmări un sistem de ins
pecție „perfect" împotriva pregăti
rii experiențelor e un fatal pas îna
poi. Intîi, e evident imposibil să se 
negocieze un acord în limita de 
timp specificată. In al doilea rînd, 
un asemenea acord este de fapt 
parte din dezarmarea generală și 
totală".

Rezultă
specialiști că autorii noului sistem 
de inspecție proiectează să obțină 
pe teritoriul sovietic o rețea de 
spionaj, despre care știu dinainte 
că Uniunea Sovietică nu o va pu
tea accepta. Or, tocmai cu discu
tarea acestui sistem de inspecții ar 
dori președintele să înceapă nego
cierile de la Geneva.

Pentru a nu mai lăsa nici un du
biu în această privință, Foster 
(care sare ori de cîte ori se ivește 
pericol de... dezarmare), a declarat 
duminică la televiziune că sistemul 
de inspecție la care s-a referit pre
ședintele, prevede măsuri de con
trol mult mai largi și cu mai multe 
posturi de control pe teritoriul so
vietic decît planurile americane an
terioare. Acest Foster provine di
rect de la una din cele mai mari 
companii de combustibili nucleari 
— „Olin Mathieson and Co” — și 
s-a distins încă în 1958, cînd în 
fruntea unui grup de industriași, ge
nerali și savanți atomiști gen Tel
ler, a elaborat faimosul „raport 
Gaither" prin care se recomanda 
creșterea considerabilă a cheltuie
lilor de înarmare. Așa îneît, Foster 
este încă o „capră pusă să păzeas
că varza".

Un lucru este limpede. Judecind 
după primele reacții ale poporului 
american și ale cercurilor care sînt 
pentru o politică rezonabilă, deci
zia administrației Kennedy va face 
să crească împotrivirea maselor 
față de cursul primejdios al politi
cii oficiale americane în probleme
le internaționale vitale.

SILVIU BRUCAN

scurte stdrd
»

HANOI. In ultima vreme s-au înmul
țit cazurile de trecere a soldaților din 
gruparea Savannaket de partea forțelor 
patriotice ale Laosului. Recent au trecut 
de partea patrloților ctteva grupe de 
soldați și caporali din armata rebelilor. 
Mulți au adus cu el armele.

BERLINUL OCCIDENTAL. In cercurile 
politice conducătoare din Berlinul occi
dental se discută problema Introducerii 
în Berlinul occidental a serviciului de 
poliție obligator pentru tineret. Se pre
vede începerea de tratative în această 
problemă între Senatul vest-berlinez și 
autoritățile occidentale de ocupație.

ATENA. Metalurgiștii din Grecia 
suferă din cauza condițiilor grele de 
trai, din cauza condițiilor de muncă nel- 
gienice și adesea primejdioase pentru să
nătate, se spune în rezoluția adoptată la 
adunarea metalurgiștilor din regiunea 
Megarida.

BARCELONA. Tribunalul militar din 
Barcelona a condamnat la închisoare pe 
termene variind între 4 și 7 ani, patru 
studenți care au participat la manifesta
țiile organizate acum două săptămîni de 
studenți împotriva guvernului Franco. 
In cursul acestor demonstrații au fost 
arse portrete ale dictatorului spaniol,

TOKIO. La spitalul Akl (prefectura Hi- 
roșima) a încetat din viață, din cauza 
leucemiei, Mamor Iasuhara în vîrstă de 
34 de ani. Iasuhara este victima radia
țiilor de la Hiroșima. Prin moartea Iui 
Iasuhara numărul victimelor bombarda
mentului atomic de la Hiroșima, care au 
încetat din viață anul acesta, s-a ridicat 
la 14 oameni.

BOGOTA. Guillermo Leon Valencia, 
lider al Partidului Conservator, a fost 
proclamat candidat prezidențial al ce
lor două principale partide burgheze co
lumbiene conservator și liberal — Ia 
viitoarele alegeri care vor desemna pe 
noul președinte pe perioada 1962-1966. 
Desemnarea lui Valencia a fost făcută 
în cadrul pactului antipopular încheiat 
între cele două partide, prin care aces
tea și-au arogat dreptul de a-și 
puterea pentru o perioadă da 20

împărți 
de anL
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