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Ploiești, sub 
regionale

DUMITRU BALALIA 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Ploiești

® De ziua tovarășelor noastre 
(pag. 2-a).

® Ploiești — regiune colecti
vizată (pag. 3-a).

® Viața culturală (pag. 4-a).

® Comentariul zilei : N, Lupu 
— Adepții coexistenței pașnice 
au obținut succese în alegerile 
din India (pa

înfăptuind cu 
fermitate politica 
leninistă a parti
dului nostru de 
construire a socia
lismului, oamenii 
muncii din regiunea 
conducerea organizației regionale 
de partid, au reușit să îndeplineas
că cu succes sarcina trasată de 
Congresul al IlI-lea al P.M.R. — 
încheierea procesului de colectiviza
re a agriculturii.

încă la plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 martie 1949, partidul nostru, 
călăuzindu-se după învățătura leni
nistă, a trasat cu claritate calea 
transformării socialiste a agricultu
rii țării. Munca perseverentă des
fășurată de organele și organiza
țiile de partid în tot acest răs
timp pentru atragerea țărăni
mii pe făgașul socialismului a 
dat roade, țărănimea pășind în 
masă, cu încredere, pe calea arăta
tă de partid. în prezent în regiu
nea noastră 219,245 familii de ță
rani muncitori, ce dețin o supra
față de 432.806 hectare teren agri
col, sînt unite în 334 gospodării a- 
gricole colective.

Prin exemplul lor personal, prin 
desfășurarea unei munci politice de 
masă, vii, convingătoare, comuniș
tii au însuflețit și mobilizat mase
le de țărani în înfăptuirea profun
delor transformări petrecute în sa
tele noastre. Merită să fie relevată 
de asemenea contribuția pe care au 
avut-o la încheierea colectivizării a- 
griculturii în regiune sfaturile 
populare, organizațiile de tineret și 
femei.

Comitetul regional de partid a 
avut permanent în atenție îmbina
rea muncii de colectivizare a agri
culturii ciUmunca de întărire eco- 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective existente. Acestea au 
primit un sprijin multilateral și 
permanent din partea statului prin 
stațiunile de mașini și tractoare, 
îndrumare tehnică, cadre de spe
cialitate, credite.

întărindu-se și dezvoltîndu-se an 
de an, gospodăriile colective au 
obținut producții din ce în ce mai 
mari. în anul 1961, ele au realizat 
în medie la hectar 1673 kg. grîu, 
2.400 kg. porumb, 1.502 kg. floa- 
rea-soarelui și peste 24.000 kg. sfe
clă de zahăr. Un număr de 31 gos
podării colective au obținut între 
2.000 și 2.500 kg. grîu la ha., iar 43 
peste 3.000 
hectar.

Numărul 
obștească a 
I960 cu 
la sută 
ovine și 
podăria 
cele, de 
bovine, 855 porcine, 
2.180 păsări. Numai din valorifica
rea produselor sectorului zootehnic, 
gospodăria a obținut anul trecut 1 
milion de lei.

Creșterea producției, vînzarea că
tre stat a unor cantități tot mai 
mari de produse agricole vegetale 
și animale, cît și dezvoltarea averii 
obștești au făcut să sporească ve
niturile colectiviștilor. Anul trecut 
gospodăriile colective au obținut 
în medie peste 137.000 lei ve
nituri bănești la suta de hectare te
ren agricol ; 41 gospodării colecti
ve au realizat între 150.000—200.000 
lei venituri bănești la suta de hec
tare, iar 60 de gospodării colecti
ve sînt milionare și multimiliona
re. Valoarea zilei-muncă a fost în 
medie pe regiune de 30 lei.

Ca urmare a creșterii veniturilor 
colectiviștilor, s-au îmbunătățit 
considerabil condițiile lor de trai. 
Casele noi, construcțiile social-cul- 
turale înălțate în ultimii

kg. porumb boabe la

animalelor proprietate 
crescut față de anul 
la sută la bovine, 210133

la porcine, 55 la sută la 
44 la sută là păsări. Gos- 
colectivă din comuna Vîl- 
pildă, are în prezent 894 

1.716 ovine,

schimbat înfățișa
rea multor comu
ne. în regiune 
funcționează as
tăzi 688 cămine 
culturale și peste

1.000 de biblioteci, 219 cinemato
grafe sătești, 120 case de naștere 
și aproape 300 circumscripții și sta
ționare sanitare. în 408 sate a pă
truns lumina electrică.

Tocmai succesele gospodăriilor 
colective, viața nouă a colectiviști
lor, care au fost larg popularizate 
în rindurile țăranilor întovărășiți și 
cu gospodărie individuală prin cele 
mai variate mijloace și metode ale 
muncii politice, au constituit fac
torul hotărîtor în atragerea mase
lor largi ale țărănimii pe calea gos
podăriei colective.

Acum, cînd colectivizarea agricul
turii regiunii s-a terminat, comite
tul regional de partid concentrează 
toate forțele pentru consolidarea și 
dezvoltarea economică a tuturor 
gospodăriilor colective. Pămîntul 
regiunii noastre este fertil. Țărăni
mea noastră este harnică, pricepută, 
în condițiile organizării socialiste 
a agriculturii, ea va putea să spo
rească mult producția agricolă în 
toate ramurile.

Pentru a îndruma și ajuta cît mai 
concret gospodăriile colective în ac
tivitatea lor economică și organiza
torică, comitetul regional de partid 
a stabilit ca în fiecare gospodărie 
să fie trimiși cîte un activist și cîte 
un inginer sau tehnician agronom 
care să răspundă pe toată durata 
ciclului de producție de buna des
fășurare a activității G.A.C. Un rol 
deosebit le revine acestora în gos
podăriile colective noi, care se află 
în număr mare aproape în toate 
raioanele regiunii noastre. Cu spri
jinul lor, în aceste gospodării s-a 
trecut la întocmirea planurilor de 
producție, organizarea brigăzilor, 
instruirea brigadierilor și a șefilor 
de echipă asupra sarcinilor pe care 
le au în organizarea și normarea 
muncii etc. Este demnă de laudă 
faptă acelor agronomi și zootch- 
nicieni care, dînd dovadă de o 
înaltă conștiință socialistă, au ce
rut să lucreze permanent în cîte o 
gospodărie colectivă.

Tinerele gospodării colective pri
mesc un sprijin prețios și din par
tea președinților și altor cadre din 
gospodăriile mai vechi, care îm
părtășesc noilor consilii de condu
cere din experiența lor. în ra
ionul Rîmnicu Sărat, de pildă, pre
ședintele gospodăriei colective frun
tașe din Ciorăști, Ion Coman, se 
află acum pentru mai multe zile în 
gospodăria de curînd constituită 
din Murgești, președintele G.A.C. 
Vîlcele, Dumitru Spiță, se află în 
G.A.C. Racovițeni, președintele 
G.A.C. Nicolești, Grigore Conachi, 
se află în G.A.C. Vadul Sorești etc. 
Asemenea exemple s-ar putea cita 
din toate raioanele. Ulterior, comi
tetul regional, comitetele raionale 
de partid vor organiza vizite ale 
consiliilor de conducere din gos
podăriile noi în gospodăriile frun
tașe, pentru ca ele să vadă la fața 
locului cum se muncește aici. A- 
ceste schimburi de experiență vor 
ajuta tinerele gospodării colective 
să-și însușească metodele înaintate 
și să se ridice la nivelul gospodă
riilor fruntașe.

O atenție deosebită acordă comi
tetul regional de partid întăririi 
vieții de partid în gospodăriile co
lective, creșterii rolului conducător 
al organizațiilor de bază. Astfel au 
fost luate măsuri pentru crearea 
de organizații de bază în gospodă
riile noi, asigurîndu-se repartizarea 
judicioasă a membrilor de partid

BACĂU (trimisul 
„Scînteii“). — Ieri s-a 
încheiat colectivizarea 
agriculturii în raionul 
Tg. Neamț, regiunea 
Bacău. In raion sînt 32 
gospodării colective, în 
cadrul cărora 21.070 fa
milii muncesc în comun 
36.436 ha. teren.

Realizările gospodă
riilor colective miliona
re din raion i-au atras 
pe țărani pe calea gos
podăriei colective. Co
lectiviștii din Țibucani, 
altădată dijmași 
șiile boierești, 
cum parte de 
ță îmbelșugată, 
ricită. Gospodăria lor 
are un fond de bază în 
valoare de aproape 
5.000.000 lei, iar venitul 
bănesc realizat anul tre
cut s-a ridicat la 
2.265.000 lei. Peste 400 
de colectiviști și-au con-

pe mo- 
au a- 

o via- 
?i fe-

struit în ultimii ani 
case încăpătoare, co
muna este electrificată 
și radioficat.ă.

Colectiviștii din Da
viden! au obținut anul 
trecut 1.900 kg. grîu și 
3.000 kg. porumb boabe 
la hectar, iar veniturile 
bănești ale gospodăriei 
au fost de 1.760.000 lei.

De asemenea, gos
podăriile colective și-au 
creat ferme de ani
male. Anul trecut, nu
mărul taurinelor s-a du
blat, iar al porcinelor a 
crescut de 3 ori.

Toate aceste realizări 
au fost pe larg popu
larizate în satele raio
nului, 
vizite 
viști 
stat, : 
cieni > 
viști 
conferințe sau au avut

întîlniri cu întovărășiți 
și țărani cu gospodărie 
individuală. In fiecare 
sat a rulat filmul „Cro
nică la Țibucani“.

In aceste zile, co
lectiviștii din raion, a- 
jutați de ingineri și teh
nicieni, întocmesc pla
nurile de producție și 
fac pregătiri pentru 
campania agricolă 
primăvară.

■Ar
Tot în ziua de 7 mar

tie a.c. s-a încheiat co
lectivizarea agriculturii 
și în raionul Moinești. 
Cele 14 gospodării co
lective din acest raion 
cuprind 9.657 familii și 
14.815 hectare de teren.

Moineștiul este al 4- 
lea raion din regiunea 
Bacău cu agricultura 
colectivizată.

Manie; S-ădtât&liiea lewtetlM

S-au organizat 
la G.A.C., acti- 

de partid și de 
ingineri și tehni- 
agronomi, colecti- 
fruntași au ținut

de pxetiLtin.de ni

Raioanele Craiova și Baia 
regiunea

din Gighera au obținut 
anul trecut în 
hectar de pe 
cite 3.400 kg. 
boabe, de pe 
cite 1.737 kg. 
pe 50 ha. cîte 
orez. In anii din urmă 
în această comună s-au 
construit peste 200 case 
noi, iar alte sute de 
case au fost refăcute 
din temelii. Tot cu o- 
cazia vizitelor țăranii 
întovărășiți din raio
nul Craiova au aflat 
că valoarea zilei-muncă 
la G.A.C...-din Băilești a 
fost de 40 lei, ' iar la 
Amzulești de 35 lei.

Succesele gospodării
lor colective fruntașe 
din regiune au fost de 
asemenea popularizate 
prin broșuri, seri de 
calcul, filme, prin dis
cuții de la om la om. 
Un mare răsunet în

CRAIOVA (coresp. 
„Scînteii"). Odată cu 
inaugurarea noilor gos
podării colective . din 
Teascu, Preajba și Că- 
ciulatu s-a încheiat co
lectivizarea agriculturii 
și în raionul Craiova. 
In prezent, 29.S40 fami- ' 
Iii de țărani cu 93.417 
ha. sînt unite în 61 
gospodării colective.

Numeroși țărani înto
vărășiți din raionul 
Craiova au vizitat gos
podăriile colective frun
tașe din raion și din ' 
raioanele vecine-— Se- 
garcea, Băilești, Cala
fat. La Gighera, de e- ■ 
xemplu, ei au văzut ce 
mari posibilități creea
ză gospodăria colectivă 
pentru sporirea produc
ției agricole și creșterea 
nivelului 
țăranilor.

d'e trai al 
Colectiviștii

medie la
398 ha. 
porumb
654 ha. 

grîu, iar 
4.100 kg.

rîndul țăraiiilor din ra
ionul Craiova, care nu 
intraseră încă în gos
podării colective, l-a a- 
vut chemarea ce le-a 
fost adresată de colec
tiviștii din raionul Ca
racal cu prilejul în
cheierii colectivizării.

Colectivizarea agri
culturii s-a terminat 
zilele acestea și în ra
ionul Baia

In cele 
aparținînd de 
Craiova, 6.500 
cu peste 10.000 ha. s-au 
imit-în 9 gospodării co
lective. Aceste gospo
dării vor cultiva 400 
de hectare cu legume. 
Astfel ele vor contri
bui la 
populației 
za numai 
legumicol 
lioane lei.

O®<?

de
6

Aramă, 
comune 

orașul 
familii

aprovizionarea 
și vor reali - 
din sectorul 

circa 4,5 mi-

WO ila de calendar anunță : 8 Mai- 
tie, Ziua internațională a femeiil 

Lupta popoarelor pentru libertate și 
progres a schimbat fizionomia ca
lendarului de odinioară. A făcut 
dintr-un catalog stupid și desuet de 
onomastici ale unor „mărimi", tot 
soiul de domni și prinți, de sfinți și 
sfințișori, un memento al marilor zile 
care au împins omenirea înainte.

Calendarul este azi cartea de is
torie a luptei omenirii pentru liber
tate și a oamenilor care au dus-o 
mai departe, prin veacuri, pînă în 
zilele noastre. x

8 Martie face parte din această 
carte de istorie. Această zi a fost 
însemnată cu roșu atunci, în 1910, 
de cea de-a doua Conferință inter
națională a femeilor socialiste de 
la Copenhăga, la propunerea cu
noscutei luptătoare a mișcării, mun
citorești, Clara Zetkin. Și, de-atunoi, 
ea înseamnă ziua internațională de 
solidaritate și luptă pentru emanci
parea femeilor, pentru drepturi, 
pentru pace.

Sînt 52 de ani de-atuncl. O trei
me din populația globului își vede, 
datorită Marii Revoluții din Octom
brie și luptei popoarelor din țările 
respective, încununată de izbîndă 
chemarea acelei zile .Femeia se bu
cură în această parts a lumii cu 
adevărat de toate drepturile, eman
cipată de toate dependențele, ega- 

ziua 
unei 
săr-

lă întrutotul cu bărbatul. Aici, 
aceasta e zi de aniversare a 
mari victorii a omului. E zi de 
bătoare. Izbînda aparține omului în 
general, noii lui concepții, nu nu-

O munca de concepție
Vorbind 

uzine, 
începi cu secțiile și 
le. Faptul este explicabil : 
în sectoarele de producție capătă 
contur și se înfăptuiește tot ceea ce 
era pînă mai ieri doar cifre și pre
vederi. însă uzina, mai ales în con
dițiile producției moderne, presupu
ne, în primul rînd, o muncă de con
cepție cu largă aplicare practică.

Să luăm una din marile întreprin
deri ale țării, bunăoară, uzina 
„Progresul" din Brăila. Oare munca 
de concepție de aici s-a ridicat la 
nivelul cerut de actuala dezvolta
re a tehnicii producției ? Principa
lele forțe tehnico-inginerești sînt 
bine orientate în direcția obținerii 
progresului tehnic pe toate căile și 
în toate sectoarele întreprinderii ?

In uzină se fac eforturi vizibile 
pentru ca procesul de producție să 
se bazeze permanent pe cele mai 
noi realizări ale științei și tehnicii. 
Organizația de partid de la 
nie" a inițiat multe 
ciente pentru creșterea

despre activitatea unei 
adeseori ești înclinat să 
cu secțiile și ateliere- 

aici,

„teh- 
acțiuni efi- 
lăspundeiii(Continuare în pag. III-a)

Lehliu, s-au și semănat cu mazăre ÎS hectare. în foto-
Semănatul culturilor Hmpurll In primele zile etnd se poate lucră la clmp aduce spor de recoltă.

Iæ G.A.C. ,,Nikos Belolannis" din Brănești, raionul
gralie : tractoriști de la S.M.T. Hagiești, ajutați de colectiviști, la semănatul mazărei.

mm

DEMOSTENE BOTEZ

cuvenita bens-mai femeii. Ea este 
ficiară.

Acest 8 Martie a 
pentru restul lumii, 
din țările imperialiste, ca și pentru 
acele care suferă laolaltă cu întreg 
poporul umilințele celei mai crunte 
exploatări, ziua marii speranțe a 
eliberării și demnității și — pentru 
toate femeile din lume, eliberate 
sau nu, — pe mai departe, ziua in
ternațională de solidaritate și luptă 
pînă la emanciparea tuturor femei
lor din lume.

pj^ucuria femeilor noastre, elibe- 
-H“®'rate de toate umilințele, de 

sălbăticia și prejudecățile societății 
capitaliste, nu le face să uite și ele 
într-adevăr nu uită încleștarea luptei 
pentru cauza comună a tuturor fe
meilor, care este constitutiv legată 
de eliberarea socială, economică și 
politică a popoarelor și de lupta 
pentru pace.

Femeia emancipată s-a dove
dit a fi cu nimic mai prejos de 
vrednicia bărbatului. Femeile din 
țara noastră, care și-au cîștigat li
bertatea, demnitatea datorită clasei

rămas totuși 
pentru femeile

muncitoare conduse de partidul ef, 
au obținut în toate domeniile — în 
producție, în industrie și agricultu«- 
ră, pe tărîm obștesc și cultural, în 
importante sarcini ale construc
ției socialiste — succese reale, 
răsunătoare. Sînt chiar unele sec
toare în care dețin, necontestat, în- 
tîietatea. Activitatea lor este mul
tiplă și masivă. Femeile au deve
nit un factor hotărîtor, colaboratoa
re neprețuite în munca de iăurlre 
a unei lumi noi. O mare încredere 
in propriile forțe, un mare avînt 
sufletesc, minunate însușiri de voin
ță și tenacitate, o excepțională 
dexteritate în anumite munci, un să
nătos romantism în avîntul muncii 
caracterizează permanent activita
tea lor.

Ele au răsturnat uimitor de stră
lucit idioata prejudecată a inferio
rității femeii. Teoreticienii aceia 
reacționari sînt demult uitați, ori- 
cît de iluștri bărbați ar fi - fost, a- 
tunci cînd numele Măriei Curie 
strălucește pe veci, ca radiumul, 
în enciclopediile de aur ale lumii. 
Această categorie ilustră devine 
mereu mai mare în zilele noastre, 
ca urmare a emancipării femeii.

(Continuare în pag. ,V-a)
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Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
. a unui grup de oaspeți sovietici

cu perspectiva
tehnicianului și inginerului. La ser
viciile constructor-șef, tehnolog-șef, 
metalurg-șef se simte pasiunea omu
lui pețitru o muncă de cercetare cu 
folos practic și imediat. în ultimii 
ani — cu deosebire după hotăr-îrea 
partidului și guvernului privind ri
dicarea nivelului tehnic al producției 
— serviciile tehnice și-au dat silința 
să-și însușească metode de muncă și 
procedee tehnologice noi, cu aju-

torul cărora să poată fi realizate 
mașini și utilaje la un nivel tehnic 
superior. în multe secții, fluxul teh
nologic a fost reorganizat potrivit 
noilor cerințe ale producției ; în 
domeniul defectoscopiei s-a apli
cat controlul cu ultrasunete ; ingi
nerii serviciului metalurg-șef — 
printre care Gamaliel Mihieț și Con
stantin Gherca — și-au propus ca 
temă de cercetare în aceste luni 
forjarea oțelului manganos ; uzina 
colaborează cu unele institute cen
trale pentru introducerea călirii su
perficiale, prin inducție, a cilindri
lor de laminoare ; mulți ingineri — 
și îmbucurător este că majoritatea 
sînt tineri — au înaintat sau sînt pe 
cale de a trimite institutelor cen
trale lucrări proprii care sintetizea
ză rezultatele unei rodnice activi
tăți de cercetare tehnologică. Aces
te exemple și încă multe altele vin 
să facă dovada că inginerii și telr- 
nicienii de la uzina brăileană în- 
mănuncheați în serviciile de con
cepție sînt just orientați în activi
tate și înțeleg rolul lor azi, în con
dițiile avîntului general al econo
miei noastre naționale, pentru ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției.

însă nu totul decurge aici normal. 
Sînt și aspecte negative. Uneori, 
chiar în compartimentele principale 
ale muncii de concepție.

După cum se știe, serviciul con- 
structor-șef are în sarcină să pro
iecteze mașini și utilaje cu caracte
ristici constructive și funcționale 
superioare, luînd ca bază cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii. Proiectanții 
uzinei continuă cu succes să asimi
leze noi produse și să modernizeze 
totodată pe cele aflate de-acum în 
fabricația de serie — rulouri corn- 
presoare, excavatoare, buldozere, 
autoscrepere etc. Indicii lor tehni- 
co-economici sînt din ce în ce mai 
buni. Dar aceasta nu poate scuza 
nicidecum timpul destul de lung a- 
fectat asimilării sau modernizării

produselor. Mașini și utilaje care 
au fost proiectate la începutul sau 
la jumătatea anului trecut, se gă
sesc abia acum în faza pregătirii 
fabricației. Principial vorbind, un 
nou tip de mașină care nu este rea
lizat imediat, cu promptitudinea cu
noscută în tehnică, îmbătrînește pe 
planșetă, pierde jumătate din efi
ciența lui economică. Nu-i totul să 
proiectezi un produs nou, o știe 
oricine ; totul este să-1 realizezi cît 
mai repede cu putință — aceasta 
e o cerință a progresului tehnic.

Constructorul-șef, un inginer cu 
experiență, este înclinat să-ți pună 
dinainte cauze obiective. între 
cestea, lipsa de 
tanti. Statul nostru democrat popu
lar
an,

In ziua de 7 martie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al C.C. al P.M.R., a primit pe 
tovarășii I. S. Isaev, directorul uzi
nelor „Kirov“ din Leningrad, V. A'. 
Boikov, secretarul comitetului de 
partid al uzinelor „Kirov", și pe 
V. V. Maximova, artista a poporu
lui, solistă la Teatrul de Operă și 
Balet din Leningrad, aflați în țara 
noastră într-o vizită prietenească 
ca invitați ai delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne care 
a fost în Uniunea Sovietică în vara 
anului trecut.

Oaspeții au vizitat orașele Bucu
rești, Brăila, Galați, Bacău, Piatra 
Neamț, Onești, Brașov, Constanța, 
întreprinderi industriale și șantiere 
de construcții din aceste orașe, lito
ralul Mării Negre, Valea Prahovei

și muzeul Doftana, instituții de artă 
și cultură.

In cadrul discuției care a avut loc 
ei au împărtășit impresiile culese 
în timpul acestei călătorii.

Oaspeții au înmînat tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej macheta 
unui tractor produs de uzinele 
„Kirov“ pentru exploratorii sovie
tici din Antarctica.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a oferit în dar colectivului uzinelor 
„Kirov" tabloul „Grivița, 1933“.

La primire au participat tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar 
și Ghizela Vass, 
P.M.R.

întîlnirea s-a ____ ___
atmosferă deosebit de caldă și prie
tenească.

al C.C. al P.M.R., 
membru al C.C. al

desfășurat într-o

—00

TELEGRAMA

pregătește 
cit

a-
ingineri proiec-

ingineri intr-un 
burghezia în zece. To

tuși pentru dezvoltarea actuală a 
industriei noastre socialiste, nu 
sînt suficienți. Și uzina brăileană 
ar mai avea absolută nevoie de 
cîțiva. Iar de-i va avea acum, pes
te un an va mai cere alții. E nor
mal. însă pînă ce-i va primi, nu-i 
mai nimerit să-și reorganizeze for
țele, să folosească mai chibzuit 
proiectanții pe care îi are ? Con
structorul-șef și-a dispersat forțele. 
El a atacat mai multe proiecte de
odată. Și iată că s-au îngrămădit 
în același timp la pregătirea fabri
cației cîteva produse noi sau mo
dernizate, îngreunindu-se astfel și 
munca tehnologilor.

Pentru scurtarea timpului de pro
iectare în vederea realizării cît mai 
rapide a noilor produse, organiza
rea muncii în sensul unei proiec
tări în flux, treptate, eșalonate, are 
mare însemnătate.

Cum stau lucrurile în ^e privește 
tehnologia ?

Intrăm în sfera preocupărilor al
tor servicii de concepție din uzi
nă : tehnolog-șef și metalurg-șef. în 
seama acestora cade sarcina de a 
promova și aplica procedee teh
nologice moderne care să asigure 
o înaltă calitate a produselor și 
un preț de cost cît mai scăzut.

Tehnologii își dau osteneala să 
aplice în producție tehnica nouă. 
In sectoarele calde — turnătorie și 
forje (de domeniul metalurgului-șef) 
s-au realizat lucruri care au atras 
atenția și oamenilor tehnicii din 
afara uzinei. Din punctul de vede
re al muncii de concepție, turna
rea în forme întărite cu bioxid de 
carbon este socotită rezolvată : se

ST. ZIDARIȚA

(Continuare în pag. V-a)

Excelenței Sale
D-lui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
Excelență,
Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul 

mesaj de felicitări pe care mi l-ați trimis cu prilejul realegerii mele ca 
președinte al Republicii Finlanda. Mă folosesc de această ocazie pentru 
a vă transmite cele mai bune urări pentru sănătatea dv. personală și 
pentru prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

-------- ................•’ -A^=00—--------- ---------

în apropiere de Craiova

Se construiește un mare 
complex industrial

In apropierea orașului Craiova 
se lucrează la construirea unui 
mare complex industrial. Potrivit 
hotârîrii conducerii de partid și 
de stat, acest nou obiectiv im
portant al economiei naționale 
va cuprinde, în prima etapă, un 

’< combinat pentru chimizarea corn- 
! plexă a gazelor naturale, o fa- 
; brică de celuloză și hîrtie și o 
; centrală electrică de termoficare. 
) Alături de celelalte unități indu-
> striale ridicate în Oltenia în ul- 
J timii ani, ca de pildă Uzinele

„Electroputere" din Craiova, 
( Combinatul de industrializare a 

lemnului de la Tg. Jiu. fabrica de 
1 zahăr de la Livezi și alteie, noul 

complex va contribui la avîntul 
dezvoltării economice multilate- 

j rale a regiunii.
j Fabrica de celuloză și hîrtie 
( va folosi, ca materie primă, lem- 
< nul de fag provenit din pădurile 
? regiunii, iar centrala electrică
> de termoficare va utiliza, drept 
; combustibil, lignit din bazinul

carbonifer al Olteniei. Avînd o 
mare capacitate, centrala va 
asigura alimentarea cu energie 
electrică și abur industrial a uni
tăților complexului, iar disponibi
lul de energie electrică va fi 
livrat sistemului energetic națio
nal. Procesele tehnologice din 
unitățile noului complex indu
strial vor avea un înalt grad de 
automatizare.

în prezent constructorii de pe 
șantier execută săpături pentru 
fundațiile fabricilor de acid azo
tic și amoniac ale Combinatului 
de chimizare complexă a gaze
lor naturale 
centralei 
care.

Pentru
necesare
iilor și celorlalți 
complexului, pe Calea Unirii din 
Craiova au fost construite pînă 
acum pesto 400 de apartamente, 
iar alte 370 se găsesc în con
strucție. (Agerpres)

și pentru clădirea 
electrice de termofi-

asigurarea locuințelor 
constructorilor, monto- 

muncitori ai $

pxetiLtin.de


AGLAIA GHEORGHIU 
fruntașă în producție și în activita
tea obștească, a fost primită în rîn
dul candtdațiior de partid de la fa

brica de tricotaje „Moldova”-Iași

TUDORA VOICU
harnică îngrijitoare de pui Ia cen
trul avicol Mihăilești, regiunea 

București

GIHI BOC IE II II IBIIRIIIOÂ2II
•J O mare familie feminină. 23 de bobinatoare. Toate fruntașe în 
N producție, alcătuind ceea ce se numește mai scurt și mai simplu — 

un colectiv fruntaș. Semiramida Marin, ajutoarea responsabilei bri- 5 
ij găzii de la bobinaj, uzinele „Electromagnetica", prezintă fetele fiecare ft 
7 cu viața ei, și toate laolaltă trăind viața brigăzii. ț,
! Semiramida Marin a venit în uzină cu cîțiva ani în urmă. Ră- J 
•J măsese, la 14 ani, fără amîndoi părinții. Aici, în brigadă, și-a găsit fj 
ți o nouă familie. Ecaterina Vasile, responsabila, e o fată tînără ca și I, 
S celelalte. Prietene bune, Ecaterina și Semiramida se îngrijesc de 

bunul mers al treburilor în brigadă.

Lîngă culoarul care trece de-a 
lungul mașinilor de bobinat ale bri
găzii, e prins în perete un drapel 
de mătase roșie : drapelul acordat 
de Comitetul raional U.T.M. L-au 
cîștigat prin muncă. în fiecare lună, 
discutînd realizările, fetele își iau, 
pentru viitor, angajamente mai mari.

La cele 250 de tipuri de bobine, 
cîte lucrează brigada, e greu să ții 
o evidență clară a tuturor consumu
rilor. Fetele totuși o țin. Brigada nu 
mai dă de multă vreme rebuturi. 
Ultima preocupare în această direc
ție este să elimine chiar și rebobi- 
nările, care răpesc timp din pro
ducție.

Șeful secției, Dumitru Niculae, teh
nician vechi, bun cunoscător al bo- 
binajuhii, povestește cît de uimit a 
rămas în ziua în care fetele din bri
gadă au venit la el și i-au cerut să 
le ajute să reducă toleranța rezis
tenței bobinelor. Era o chestiune 
care depășea preocupările obișnuite 
ale unor bobinatoare. O problemă 
tehnică, de importanță deosebită. 
Și au obținut realizări. Rezistența 
bobinelor a fost modificată, Brigada 
de fete de la „Electromagnetica“ e 
hotărîtă să dea numai produse de 
calitate.

Ecaterina Vasile explică însă res
pectul de care se bucură fetele din 
brigada ei nu numai prin succesele 
în producție. în brigadă sînt multe, 
muncitoare care învață la. cursurile 
serale. In fiecare după-amiază. Ioa
na Văduva și Ileana Bobolea se 
duc la școala medie serală care 
funcționează pe lîngă uzină. Vădu
va și Bobolea sînt cunoacute în uzi
nă și ca activiste obștești. Ioana 
Văduva e organizatoare a grupei 
de partid șl tehnician al brigăzii.

Fetele duc o viață obișnuită de 
brigadă și în afara producției, iar

problemele personale sînt și ele, 
firesc, dezbătute ca în familie. în
treaga brigadă a știut, de pildă, 
ziua în care Semiramida, făcînd cu
noștință cu un băiat, a aflat, spre 
marea ei uimire, că acesta „o cu
noaște" de cîteva luni „din vedere“. 
Cum fetele aflaseră de la LO.R., 
unde lucra băiatul, că acesta este 
un om muncitor și vrednic, brigada 
a aprobat viitorul Semiramidei.

Tînărul muncitor de la I.O.R., al 
cărui nume îl poartă azi Semira
mida, păstrează și acum o atitudine 
de ușoară sfială în fața acestei fa
milii de bobinatoare a soției lui.

— Sînt mîndria noastră ! spune 
despre membrele brigăzii șeful sec
torului. Merită respectul tuturor 1

Și totuși... mai sînt unii care nu 
înțeleg așa lucrurile. Haralambie 
Vasileșcu, un tînăr reglor din sec
tor, în urma unei discuții mai a- 
prinse în muncă, a insultat o mun
citoare, Acest „caz“ a fost discutat 
într-o ședință a biroului orga
nizației do bagă, Unii s-au mi
rat. Dar biroul a pus mai departe 
cazul în discuția întregului colectiv, 
arătînd că nu e vorba aici de o 
ceartă oarecare, ci de „atitudinea 
tovărășească față de femeie“.

*
Și în acest început de martie, bi

roul organizației de bază a discutat 
importanta problemă, a ghioceilor, 
care vor trebui să se afle în dimi
neața zilei de 8 a acesiei luni pe 
fiecare mașină de bobinat.

Iar azi dimineață, venind la lu
cru, Semiramida a găsit întreaga 
sală înflorită, ca un palat. din po
vești. Suspendată pe mosoare me
talice — o grădină de ghiocei. 300 
de minuscule cupe ivorii își oglin
deau siluetele în ochii Semiramidei.

„în urmă cu cîțiva ani, o fetiță 
de 14 ani, rămasă 
fără părinți, pă
șea într-un oraș 
mare, necunoscut, 
așteptîndu-și noua 
soartă. Grădina 
Semiramidei, în
florită în această 
dimineață de mar
tie, nu-i decît un 
simbol al acestei 
noi soarte a fe
meilor țării noas
tre.

VALERIU 
NEGRU

O parte 
membrele 
găzii.

(Foto : J
M. Andreescu) J

a- femĂ
în întîmpinarea Zilei internationale 

a femeii, miercuri după-amiază a avut 
loc la Casa de cultură a tineretului 
din raionul Grivija Roșie o adunare 
festivă a femeilor din acest raion. A 
luat cuvînful tov. Eugenia Gheorghian, 
secretară a Comitetului orășenesc 
București al femeilor.

în sala lectoratului central S.R.S.C. 
s-a desfășurat simpozionul „Contribuim 
la înflorirea patriei“, în cadrul căruia 
au luat cuvîntul tovarășele : prof. Alice 
Săvulescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, Consfanfa 
Șoană, director adjunct al întreprinde
rilor pentru industria bumbacului, și 
poefa Veronica Porumbacu.

în numeroase întreprinderi și institu

ții din întreaga fără au avut loc expu
neri în legătură cu ziua de 8 Martie, 
la care au participat un mare număr 
de femei. Asemenea expuneri, urmate 
de programe artistice, s-au finut în 
Capitală, la Uzinele „23 August", 
F.R.B., Comitetul de radiodifuziune și 
televiziune, Spitalul de sfat nr. 9, în
treprinderile „Tînăra Gardă“, „Răscoa
la din 1907”, Fabrica de confecții și tri
cotaje etc.; la fabrica textilă „între
cerea socialistă” și la fabrica de am
balaje metalice din Constanța, la uzi
nele metalurgice din Baia Mare, la uzi
nele „Unio", fabrica „Mondiala“ și 
Combinatul „1 Mai” din Saiu Mare etc.

(Agerpreș)

Pentru pacea 'lunnii
S.U.A. „In cartierele Detroitului 

—■ scrie săptăminalul american „The 
Worker" — pot fi văzute in fiecare 
miercuri numeroase femei care string 
semnături pe o petiție cerînd inter
zicerea experiențelor nucleare, dezar
mare și întîlnire la nivel înalt... Ele 
reușesc să siringă, în medie, cite 500 
semnături la fiecare două ore".

ANGLIA. 2.000 de femei engleze 
— luptătoare pentru pace, militante 
pe tărîmul științei și artei, membre 
în parlament, pensionare și casnice, 
muncitoare și studente — s-au în
trunit de curînd intr-un miting pen
tru a-și exprima îngrijorarea față 
de cursa înarmărilor nucleare și pe
ricolul unui nou război. Participan
tele au chemat toate femeile engle
ze să contribuie activ la organiza
rea, la 7 martie, în întreaga țară, a 
„Zilei de luptă pentru pace".

SPANIA. „Noi, femeile spaniole, 
îngrijorate de marea primejdie de

război care planează asupra lumii, 
ne exprimăm profunda noastră în
grijorare în legătură cu prezența în 
Spania a bazelor militare și a insta
lațiilor de armă-rachetă americane, 
precum și a forțelor armate ale Sta
telor Unite. Acestea nu numai că 
reprezintă un pericol pentru pace, dar 
creează pentru Spania primejdia unor 
contralovituri în caz că ar izbucni 
un război nuclear" — se arată în- 
tr-o scrisoare deschisă adresată de 
uri grup de femei spaniole ministru
lui de Război al Spaniei.

R.F.G. Pentru că a participat la 
-mișcarea democratică a femeilor, El
frieder Ledwon i-a fost înscenat un 
proces la Dortmund. In fața tribuna
lului, E. Ledwon a declarat cu fermi
tate și curaj că ea a luptat pen
tru menținerea păcii, împotriva reîn
vierii fascismului, pentru egalitatea 
în drepturi a femeilor.

OLIMPIA SÄBIESCU 
gospodină, aleasă pentru a 4-a oară 
deputată în Sfatul popular al Capita
lei, s-a evidențiat în activitatea de 

gospodărire a cartierului
Dr. VIRGINIA BOTEZ

distinsă cu insigna de „evidențiat în 
munca mcdico-sanitară”, este șefa 
secției de preparare a vaccinului 
BCG la Institutul „Dr. I. Cantacuzino”

Nr. 5461

Răspundem cititorilor
F. Frînculescu — comuna Cocorăști 

Misii, raionul Çîmpina.
în urma scrisorii dv„ Direcția re

gională P.T.T.R. Ploiești a hotărît ca 
în satul Gonina sa se înființeze pînă 
la sftrșitul lunii aprilie a.e. o agen
ție poștală. Aceasta va deservi zil
nic și cetățenii din satul Tipărești,

M. Dobre — Brașov :
După expirarea concediului medi

cal — conform prevederilor H.C.M. 
186/1951 — aveți dreptul să primiți 
diferența de concediu de odihnă ră
mas neefectuat din cauza îmbolnăvi
rii

C. Bocăneală — Brăila :
în răspunsul primit de la 

UCECOM, în legătură cu scrisoarea 
dv. se arată că si la cooperativele 
meșteșugărești din regiunea Galați se 
va putea executa, la comandă, încăl
țăminte ortopedică. în vederea însu
șirii modului de organizare a lucru
lui, a executării calapoadelor pentru 
confecționarea încălțămintei respecti
ve, în cursul acestui trimestru se va 
organiza un schimb de experiență în
tre tehnicienii din regiunea Galati și 
cei din București

N. Simionescu — Cîmpulung-Muscel. 
într-adevăr, instalațiile de încălzi

re la noile blocuri construite în lo
calitate n-au .fost executate conform 
proiectelor. Sfatul popular al regiu
nii Argeș a luat măsuri ca trustul re
gional de construcții să remedieze în 
scurt timp deficientele semnalate.

I. Corneîiu — corn. Ploscuteni. ra
ionul Adjud :

Inginerul agronom al gospodăriei 
colective are dreptul să participe la 
toate ședințele consiliului de 'condu

cere. întruclt el răspunde împreunl 
eu acèsta de întreaga activitate a gos
podăriei colective. '

A. Niculescu — București :
Sfatul- popular al raionului Nico

lae Bălcescu ne informează că. luna 
aceasta, în cartierul Pieptănari, se vor 
deschide un magazin alimentar < 
autoservire, un magazin aprozi. u.. 
centru de desfacere a cărnii si un 
altul pentru distribuirea Dîinil.

I. Hasașiu — Tirnăveni :
' Pentru îmbunătățirea transportului 

în comun în oraș — ne înștiințează 
Sfatul popular al raionului Tîrnă- 
veni — zilele acestea, întreprinderea 
de gospodărie raională a mai primit 
un autobuz și s-au luat măsuri pen
tru a se asigura o mai bună dirijare 
a mașinilor pe traseu.

I. Albu — corn Tîmna, raionul Stre- 
haia, și N. Ciuciu. corn. Sîrbești. ra
ionul Gilort :

Ținînd seama de cele sesizate do 
dv.. întreprinderea regională de trans
porturi auto Oltenia a dispus înfiin
țarea unei stații de oprire a autobu
zului în satul Boceni. De asemenea, 
odată cu intrarea în vigoare a nou
lui mers al autobuzelor I.R.T.A.. edi
ția de vară 1962. un autobuz va cir
cula pe ruta Roșia de Amaradia —i 
Tg. Cărbunești.

H. Procopie — Mediaș :
Referindu-se la scrisoarea dv., Di

recția generală a industriei electro
tehnice din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, ne face cu
noscut că Fabrica de mașini electrice 
București a trimis cooperativei „Meș
teșugarul” din localitate, un alt fri
gider, în locul celui ce s-a defectat, 
în cadrul termenului de garantie.

----------- o® o----------

« O inovație în fabri- 
ț carea mobilei. Ea a a- 
ț părut, la întreprinde- 
ț: rea de industrie loca- 
‘ lă „Flamura Roșie" 

țț din Botoșani. Iată și 
țț inovația : ușile de la 
ț unele șifoniere se deș
ii chid singure. S-ar pu- 
{ tea obține un brevet 

țț pentru acest sistem 
j, automat, numai că 
! există un mic amă

nunt nerezolvat : uși- 
i le, după ce se deschid 

singure, nu se mai
(ț închid.
'] Orice le-ai face, nu

se mai închid.
țț Răsfoind scrisorile . 
)) primite de O.C.L. Prq- 
)) duse-industriale. Șifri:f D’.1Î ''anză. dc
)) ceava, aflăm și alte

noutăți. Mihai Con- stichi de
■■ stantinovici, salariat 
■J la Autobaza trans- 
1 ■ porturi Suceava, po- 

v,eștește despre o ma- 
v bilă ciudată care, ca 
jj o ființă vie, are pro- 
•) prietatea 
if schimba forma si de 
ț) a evolua. La început, 
j clnd nu cunoștea 
țț ceastă curiozitate. Con- 

stantinovici s-a bucu- 
rat mult cu întreaga 

j familie. El ne scrie :

de a-și

a-

Comisiile de femei ajutoare
active în munca la sate

„După instalarea mo
bilei, am zis : Am o 
mobilă frumoasă, cu 
un furnir elegant ; 
ca la mine la nimeni''.

Această ultimă, con
statare avea să-și gă
sească o confirmare

neașteptată. După pa- 
tru-cinci luni, mobila 
a început să se trans- 
fornie. Pe furnir au 
apărut pete, lustrul a 
dispărut, iar pe unele 
porțiuni s-au iuțț. um- 

formarii igheabtirilrtr. 
■> la vitrina 

toaletgl a căzut.
Curiozități aproape 

asemănătoare au ob
servat. și tovarășii 
Sergiü Stanciu, Con
stantin Lazarovici, E- 
lisabeta Căjvăneanu 
la mobila fabricată de 
întreprinderile de in
dustrie locală „Ra- 
răul" din Cîmpuluna 
Moldovenesc, „21 De
cembrie" din Rădăuți.

Desigur. scrisorile Ș 
se referă la mobilele ß 
cu ciudățenii : între- ll 
prinderile respective « 
fabrică și mobile bu- R 
ne, ■ mobile ai căror 
posesori, găsind că to- țț 
tul e normal, nu uni- ț 
sideră că e necesară țț 
vreo scrisoare, decît ț. 
cel mult, uneori, o țț 
scrisoare de mulțu- ț 
mire

Totuși, ușile de caro țț 
vorbeam la început țț 
au rămas mai departo țț 
deschise. Ali Baba a țț 
găsit formula magică 
cu care să deschidă 
porțile peșterii din ț; 
poveste în cuvintele : 
„Sesam, dăschide-te !" II 
Ar trebui acum să 11 
găsim un „Sesam. în- ;ț 
chide-t.e !" care să {{ 
convingă ușile șifo- 
nierelor să binevoiască 
a se închide. Si nu jț 
numai ușile șifoniere- li 
lor : ci și căile pe care li 
mobila de calitate sla- 

ajunge să fie pusă 
circulație. «

bă 
in

N. ȚUICI)
Scinteii”

In regiunea' 
București, cea mai 
mare regiune a 
țării, complet co
lectivizată, mun
cesc, alături de 
bărbați, un mare 
număr de femei.
La munca cîmpuluî, . în cabinetul 
'dispensarului de circumscripție, la 
catedră sau ca deputate în sfaturile 
populare, femeile iau parte activă 
la toate acțiunile întreprinse pe cu
prinsul regiunii.

Odată cu încheierea colectivizării 
agriculturii în regiune, organele și 
organizațiile de partid și de stat, or
ganele agricole au fost îndrumate 
să-și orienteze activitatea spre con
solidarea economică și organizato
rică a gospodăriilor colective. în în
făptuirea cu succes a acestei sar-- 
cini, . este- absolut necesar să fie 
atrase mase largi de țărănoi colec
tiviste. Experiența lor multilaterală 
în numeroase probleme de pro
ducție, priceperea lor gospodă
rească și pe tărîm social ■ le 
dau posibilitatea să aducă o contri
buție de mare preț la elaborarea 
planurilor de producție, la organi
zarea întregii munci a gospodăriei.

Dovedindu-și capacitatea și pu
terea de muncă, aproape 700 de co
lectiviste — femei harnice și orga
nizatoare pricepute — fac parte 
azi din consiliile de conducére ale 
gospodăriilor colective din regiune. 
Avem, de asemenea, peste 2.300 de 
femei brigadiere, șefe de echipă, 
socotitoare și chiar președinte de 
gospodărie Ne mîndrim cu femei 
ca Gherghina Cojocaru, președinta 
G.A.C. „1 Mai” Cuza-Vodă, sau cu 
Dobrița Dima, președinta G.A.C. 
Platonești, care conduc gospodării 
milionare.

Pentru a înlesni atragerea unui 
număr cît mai mare de femei la 
o muncă mai susținută în G.A.C. 
Comitetul regional de. femei s-a în
grijit de pregătirea cît mai multor 
colectiviste prin participarea lor la 
învățămîntul agrozootehnic. La aces
te cercuri au fost antrenate. în pri
mul rînd, membre ale comisiilor de 
femei din gospodăriile colective. în- 
cepînd din luna trecută, comitetele 
raionale ale femeilor, în colaborare

cu sfaturile pppulare, au pregătit 
cursuri de sçurtâ durată (5—8 zile) 
pentru femeile din satele regiunii, 
care vor munci în sectoarele avicol 
și sericicol ale G.A.C. Totodată, se

■ organizează schimburi de experiență 
între femeile din G.A.C., conferințe 
și concursuri pe teme agricole, se 
difuzează cărți și reviste care popu
larizează noile metode agrotehnice.

Mai sînt însă gospodării unde 
munca în rîndul colectivistélor este 
slabă, unde, se face prea puțin pen
tru atragerea lor la activități orga
nizatorice și. gospodărești mai im
portante. Bunăoară, în G.A.C. Că- 
zănești-Slobozia — o gospodărie cu 
mai mulți ani vechime — muncesc 
numeroase femei, dintre care unele 
au absolvit chiar diferite cursuri de 
specializare. Dar aici oare nici o 
femeie nu poate să primească o 
muncă de răspundere în conducerea 
echipelor sau brigăzilor ? In acest 
timp, în alte gospodării mai ti
nere, printre, care: G.A.C. Braniște, 
raionul Titu, „Gh. Doja” din Dră- 
gănești-Vlașca și altele, femeilor li 
s-a încredințat conducerea unor e- 
chipe, au fost alese în consiliile de 
conducere și nu se poate. spune că 
n-au răspuns așa cum se cuvine în
crederii ce li s-a acordat.

Iată, deci, că mai avem în acea
stă direcție probleme nerezolvate. 
Faptul că anul acesta Comitetul 
regional de partid a trasat sarcină 
organelor de partid din regiune să 
sprijine, promovarea femeilor, în
deosebi în sectoarele de creștere a 
păsărilor, la fermele de animale, în

■ legumicultura, va avea, fără îndo
ială, urmări pozitive.

Femeile de la sate desfășoară și 
o bogată activitate pe tărîm social. 
Datorită ajutorului dat de organele 
locale și de conducerile G.A.C., a 
preocupării comisiilor de femei, în 
cadrul G.A.C. se. organizează creșe, 
cămine și grădinițe sezoniere pe

lingă gospodăriile colective. Urmă
rim ca peste tot 
ceastă problemă 
mult pe țărăncile 
acesta, comitetele 
giunea București au luat măsuri ca 
deschiderea grădinițelor să aibă 
loc în luna martie.

în contactul cu cartea, cu învăță- 
mîntul și cultura, femeile de la 
sate își lărgesc continuu orizontul 
cunoștințelor, se eliberează tot mai 
mult dé balastul prejudecăților și 
înapoierii în care au fost ținute de 

;regimul burghezo-moșieresc.
Despre setea de cultură a femei

lor vorbește și participarea lor în 
masă la manifestările culturale or
ganizate la sate, pe care comisiile 
de femei din regiunea București 
.le-au orientat spre acele acțiuni 
care sînt interesante, instructive și 
de folos practic pentru însăși activi
tatea femeilor. în iarna aceasta, noi 
am organizat manifestări culturale 
variate. Astfel, la cele aproape 10.000 
de cercuri .de citit, pe lîngă lecturile 
obișnuite, au avut loc recenziile u- 
nor cărți. De obicei, după recenzie, 
femeile cer cărțile respective pen
tru a le citi. în felul acesta, numă
rul cititorilor la sate a 
altă acțiune care se 
succes este organizarea 
întrebări și răspunsuri 
gricole.

De curînd, la căminele culturale 
s-a inițiat o acțiune nouă : „Sfatul 
gospodinei“, în cadrul căreia femeile 
își îmbogățesc noțiunile de gospo
dărie. La casele de naștere și dis
pensare are loc regulat „Școala ma
mei”...

O altă latură a activității obștești 
a femeilor e îndreptată spre gos
podărirea și înfrumusețarea orașe
lor și satelor regiunii, spre amena
jarea spațiilor verzi, plantarea de 
pomi, pregătirea școlilor și noilor 
cămine culturale.

să se rezolve a- 
care interesează 
colectiviste. Anul 
de femei din re-

crescut, 
bucură 
serilor 
pe teme

O 
de 
de 
a-

Rezultatele bune 
obținute de co
misiile de femei 
din gospodăriile 
colective, ca și în 
munca cultural- 
educativă au fost 
posibile datorită

îndrumării permanente primite din 
partea organizațiilor de partid. Cu 
prilejul recentelor alegeri ale comi
siilor de femei au fost scoase la 
iveală, pe lîngă realizări, și unele 
slăbiciuni, a căror remediere va tre
bui să stea neapărat în atenția noi
lor comisii și comitete.

Printre alte obiective, Comitetul 
regional al femeilor își propune să 
generalizeze metodele care au. dat 
rezultate bune în antrenarea mase
lor de femei la activitatea sfaturi
lor populare, la consolidarea eco
nomică și organizatorică a gospodă
riilor colective, în munca socială și' 
cultural-educativă.

ELENA GRÏGORIU 
președinta Comitetului regional 

al femeilor — București

fruntașe 
Curteni, 
fost nu-

IULIANA DOMAHIDI 
este una din colectivistele 
ale G.A.C. „Partizanul. Roșu”, 
raionul Tg. Mureș ; recent a 

milă șefă de echipă

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Palatul R. P. Romîne—Sala 
mică) : CONCERT DE SONATE și RE
CITAL DE LIEDURI - (orele 20). (Casa 
Oamenilor de Știință) : CONCERT PEN
TRU ZIUA FEMEII - (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE 
(Teatrul de Operă șl Balet al R.P. Ro
mîne): NUNTA LUI FIGARO — (orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
VĂDUVĂ VESELA - (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „1. L CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI - (orele 19,30). (Sala Stu
dio): TARTUFFE - (orele 19,30).

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

TEATRUL .LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (B-dul Schitu Măgureahu nr. 
1) : UN STRUGURE TN SOARE - (orele 
19,30). (Sala Studio - Str. Alex. Sahla 
nr. 76) : CRED IN TINE - (orele 19,30).

„C. I.

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA 
(orele 19,30).

TEATRUL 
GIULEȘTI; 
(orele 19,30). 
FATA CU PISTRUI

INSTITUTUL DE ARTA 
ȘI CINEMATOGRAFICA 
GIALE“ . DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
(orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET Șl CO
PII (Sala pentru tineret) : MARELE 
FLUVIU IȘI ADUNA APELE - (orele 
20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : JUR
NALUL ANNEI FRANK - (orele 20).

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

CIRCUL DE STAT : O SEARA LA 
MOSCOVA - (orele 20).

RĂZBOI MONDIAL

o
C.F.R.-MUNCITORESC

LUNA DE CONFORT — 
(Ateneul R. P. Romîne): 

(orele 19,30), 
TEATRALA 

„I. L. CARA-

JOI 8 MARTIE o Vreau sä știu — 
orele 9,00 — Ie Lucrări dirijate de Flo
rida Dimitriu —■ orele 10,08 — I o Duete 
din operete — orele 10,35 — I » Inter
prete de operă din țări socialiste — 
— orele 12,15 — II o Uverturi din ope
rete — orele 14,03 — II e Program de 
muzică ușoară — orele 15,40 — I o Al
manah științific — orele 16,30 — li e 
Preludii și fugi de șostakovici — orele 
18,05 — II o Jurnalul satelor — orele 
19,00 — I » Tinerețea ne e dragă — 
orele 19,30 — II • Transmisiune din stu-

dioul de concerte Ciută orchestra sim
fonică a Kadioteleviziunii. Dirijor : C. 
Bobescu In program : uvertura „Leo
nora“ nr. 3 de Beethoven ; Simfonia nr. 
103 de Haydn ; Concertul pentru pian și 
orchestră de Grieg - solistă Sanda Bo
bescu ; poemul vocal-simfontc .Visul tui 
Bălcescu" de Ion Hartulary-Darclée 
(primă audiție). își dă concursul corul 
Radiotelevlziunii — orele 19.45 — I o Arii 
din opere — orele 20,40 — II o Concert 
cu lucrări dc Bacii — orele 22,30 — II 
• Muzică de dans — orele 22,50 — I.

0 Grija statului nostru pentru ocro- blat. 11.000 femei ocupă azi postări 
tirea mamei și copilului se reflectă 
în multiplele măsuri luate în anii pu
terii populare. Astfel, în flecare oraș 
reședință de regiune și de raion există cieni agricoli ele. Peste 25.000 femei 
secții de obstetrică pe lîngă spitale. 
La sate, funcționează aproape 2.000 
case de naștere. Numărul medicilor 
pentru copii a crescut de 10 ori față 
do 1938.

® Potrivit Codului Muncii, munci
toarele sînt trecute, în- timpul sarci
nii, în sectoare mai ușoare de mun
că. Femeile salariate au dreptul la 
un concddiu plătit de 52 zile înainte 
de naștere și 60 de zile după naștei'e.

în perioada gravidității; iar apoi în 
timpul alăptării copilulții, șl femeile 
din G.A.C. sînt repartizate la munci 
ușoare. înainte de naștere cu o lună 
și o lună după naștere ele slnt scu
tite de iucru, primind în acest timp 
un ajutor egal cu jumătate din cîș- 
tigul lor mediu, luîndu-se ca bază zi- 
lele-muncă efectuate în ultimele 6 luni, femei poartă titlul de ,,i

j 0 Față de I..., ----------- -----
care lucrează în producție s-a du- de „Maestru al sportului”.

de ingineri, iar alte 12.000 de medici 
și iarmacișli. Circa 2.400 femei lu
crează ca ingineri agronomi, tehni-

au fost alese în organele de! condu
cere ale cooperației de consum.

® în țara noastră, femeile iau par
te activă la conducerea treburilor ob
ștești. Aproape 39.000 femei sînt de
putate în sfaturile populare, iar 77 
femei sînt deputate în Marea Aduna
re Națională. Dintre deputate, peste 
5.000 ocupă funcții de președinte, 
vicepreședinte și membre ale 
tetelor executive ale sfaturilor 
iare.

© Mișcarea sportivă din țara

comi- 
popu-

noas- 
tră a atras în rindurile ei pesté 600.000 
femei. Multe din ele și-au afirmat 
alît pe plan intern cit și pe plan in
ternațional măiestria sportivă. 21 de 

........................ ,Maestru eme- 
1951, numărul femeilor rit • al sporlulul", iar 207 femei titlul

In cinstea zilei Internaționale a Femei
lor rulează filmele : INIMĂ DE MAMA 
la cinematografele Elena Pavel (orele 17 
și 19). CER SENIN : Central (10 ; 12 ; 14 : 
16 : 18.15 ; 20,30), EVDOCHIA : 8 Martie 
(16 ; 18 ; 20).

TOT AURUL DIN LUME : Patria (9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), I. C. Frimu (9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). STRĂZILE AU 
AMINTIRI : București (10 ; 12,15 : 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15), înfrățirea între popoare
(14 ; 16.15 : 18.30 ; 20,35), Alex. Sahla
(10 ; 12,10 ; 14,15 : 16,30 ; 18,45 ; 21). 
Volga (9,50 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; l 19 ; 
21,05). DRUM BUN. AUTOBUZULE : 
Republica (9,30 ; 11.15 ; 12,45 : 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Elena Pavel (10 ; 12 ; 15 ; 21). Gh. 
Doja (10,30•; 12,15 r 14 : 15.45 ; 17,30 ; 19,15 : 
21), G. Coșbuc (10 : 12 ; 15 : 17 : 19 ; 21). 
PACE NOULUI VENIT : Olga Banele 
(15,30 ; 18 ; 20,30). N. Bălcescu (15 : 17 : 
19; 21), 23 August (10: 12: 15: 17; 19; 21).
NANA V. Roaită f 10; 12,30; 15; 17,45: 20,30), 
Libertății (10; 12,31); 16.30; 18,45; 21). ROSI- 
TA -, V. . Alepsandri (10; 12; 15:17; 19; 31), 
M, Gorhl (8.45 : 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21). Floreasca (15: 
17; 19; 21). CURSA DE 100 KILO
METRI' : Victoria (10 : 12 ; 15 ; 17 19 ;
21). Arta (15 ; 17 ; 19 : 21). FIDEL CAS
TRO AL CUBEI — OMUL STÄPIN 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). PRIMELE ÎNCERCĂRI - 
ambele scrii : Cultural (16 . 19,15). RO
SEMARIE : Alex I’opov (10 : H,50 ; 13,40: 
15,30 ; 17.25 ; 19,20 : 21.10). S-A FURAT O 
BOMBA : Tineretului (15 ; 17 : 19 ; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL : Unirea (15,30 : 18 : 
20,30). LUMEA APLAUDA : 13 Septembrie 
(10; 12: 16,30; 13.30: 20,30). DRAGOSTEA 
LUI ALIOSA - cinemascop : Popular 
(16: 18 15; 20,30) Donca Simo (15: 17;
19 ; 21), M Eminescu (16.30 ; 18.30; 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii 19.20 - Emisiune pentru 
copii. 19.35 - EMISIUNE ÎNCHINATA 
ZILEI FEMEII. 19,55 — Transmisiune de 
la Teatrul pentru tineret și copii : „MA
RELE FLUVIU IȘI ADUNA APELE" de 
Dan Tărchilă. In pauze : poșta televi
ziunii ; ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA ?■’? ■■ ■' '5"i. " v - • ■
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

șl 11 martie : Vrerhe relativ rece. Cer 
variabil, temporar noros. Local vor că
dea precipitații, mal ales în estul țării. 
Vînt potrivit la început, apoi slab din 
sectorul nord-eșt. Temperatura în scă
dere în prima parte a intervalului, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade, loca1 mal 
scăzute, iar inaxîmele între 1 și 11 gi ade,
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Cum am pornit la lucru

a luat conducerea sta- 
s-au pregătit mecaniza- 
îndeplinirea sarcinilor 

revin ?

Gospodăria noastră colectivă a 
luat ființă abia de două săptămîni. 
Din prima zi după formarea gospo
dăriei am și pornit la treabă. Nume
roși colectiviști au ajutat la amena
jarea sediului gospodăriei, a unei 
magazii și a unui grajd pentru vi
tele de muncă. Consiliul de conduce
re s-a întrunit și a chibzuit cîteva 
zile asupra planului de produc
ție pe anul în curs. în această pri
vință nu aveam experiență, dar ne-a 
ajutat un tovarăș inginer agronom 
trimis de sfatul popular raional.

în planul de cultură am prevăzut, 
între altele, să semănăm 245 ha. cu 
porumb (din care pe 100 ha. vom 
cultiva, intercalat, fasole), 10 ha. cu 
floarea-soarelui, 30 ha. cu cartofi, 
10 ha. cu legume, 50 ha. cu plante 
furajere. De asemenea pe terenurile 
care vor fi eliberate din vreme vom 
semăna a doua cultură ca să sporim 
producția de furaje.

în comuna noastră, deși sînt con
diții, nu ne-am ocupat pînă acum 
de cultura legumelor. Ca să 
învețe și colectiviștii noștri cum se 
cultivă legumele, consiliul de con
ducere va organiza o vizită la gos
podăria colectivă din Ologeni. 
Membrii echipei legumicole vor 
merge să vadă cum s-au amenajat 
aici răsadnițele și felul cum se 
organizează munca la cultura legu
melor, metodele folosite. Anul a- 
cesta nu vom putea cultiva decît le
gume tîrzii, dar în anul viitor vom lua 
măsuri pentru a cultiva și legume 
timpurii pe suprafețe cît mai mari.

Vizitînd diferite gospodării colec
tive, noi ne-am convins că crește
rea animalelor proprietate obșteas
că întărește gospodăria colectivă, a- 
duce venituri bănești în tot cursul 
anuiui. Anul acesta cumpărăm 50 
vaci și vițele, 150 oi, 30 porci, pă
sări. £entru adăpostirea lor vom 
construi un grajd de vaci, o îngră- 
șătorie, un saivan și o puierniță. 
La cumpărarea animalelor și con
struirea- >ad.ă<BQsțui'ilor. vom folosi 
mijloacele proprii, precum și çrèdï-

tele acordate de stat în sumă de 
164.000 lei.

Pentru realizarea sarcinilor pre
văzute în plan am trecut la organi
zarea muncii pe brigăzi și echipe. 
Au fost formate 3 brigăzi de cîmp, 
o echipă legumicolă, una. zootehnică 
și una de construcții. Ca șefi de bri
găzi și echipe, consiliul de conduce
re a numit oameni pricepuți, cu spi
rit organizatoric și gospodăresc ca 
Nicolae Ursulea, Gheorghe Stanciu, 
Marin Cristea. '

Zilele trecute, biroul organizației 
de bază a convocat o adunare gene
rală deschisă de partid, la care au 
participat membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei colective, 
deputați în sfatul popular comunal 
și alți colectiviști. în adunare s-au 
discutat și stabilit măsurile care 
trebuie luate pentru întărirea eco
nomică și organizatorică a gospodă
riei și pentru desfășurarea în bune 
condiții a campaniei agricole de 
primăvară. Măsurile prevăzute au 
și început să fie traduse în viață. 
Au fost strînse atelajele colecti
viștilor și s-a trecut la repararea 
plugurilor, grapelor și prășitoarelor 
care vor fi folosite la lucrările 
agricole. Stringem, de asemenea, să- 
mînța necesară și ne preocupăm de 
schimbarea ei la baza de recepție 
sau la gospodării colective mai 
vechi, pentru a putea pune în pămînt 
numai semințe de bună calitate.

Pe baza planului de producție, 
consiliul de conducere a repartizat 
terenul pe culturi, urmînd ca ime
diat ce se va putea ieși în cîmp, 
să se treacă la executarea arăturilor 
de primăvară și la însămînțarea 
primelor culturi. S.M.T. Buda ne-a 
trimis brigada cu tractoarele pregă
tite să înceapă lucrul.

Membrii gospodăriei noastre sînt 
hotărîți să muncească cu spor pen
tru ca din primul an să obțină 
producții și venituri mari.

CONSTANTIN RADU 
președintele G. A. C. „Unirea" 
din Băltița, raionul Ploiești

SARCINI SPORITE
ÎN FATA MECANIZATORILOR

Tn urma colectivizării agriculturii, 
stațiunii noastre îi revine sarcina de a 
executa principalele lucrări agricole 
într-un număr mult mai mare de gos
podării colective decît în trecut.

Ce măsuri 
fiunii și cum 
torii pentru 
sporite ce le

Toate tractoarele și 
le ce vor fi folosite 
gricolă de primăvară 
și revizuite. Am 
menea, măsuri 
zarea brigăzilor 
partizat, potrivit cu suprafața pe care 
o au de lucrat, cîfe 7—12 tractoare. 
Cu o săptămînă în urmă, brigăzile au 
fost trimise la gospodăriile colective.

Cu ajutorul organelor agricole, con
ducerea stajiunii a întocmit o situajie 
pe comune a suprafețelor ce trebuie 
arate și semănate în primăvară. Pe 
baza acestei situații am repartizat sar
cinile de plan pe brigăzi deși nu s-au 
încheiat încă contractele de lucrări cu 
toate gospodăriile colective. Acum, 
tehnicienii și inginerii noștri ajută gos
podăriile colective la definitivarea 
planurilor de producție, iar în zilele 
următoare vor instrui pe colectiviștii 
care vor lucra pe semănători. Totoda
tă în noile gospodării colective se or
ganizează colaborarea dintre brigăzi
le de tractoare și brigăzile de cîmp, 
pentru ca îndată ce se va putea ieși 
în cîmp să se lucreze din plin.

Am aprovizionat toate 
carburanți și lubrefia.nți, 
fiecărei brigăzi s-a creat 
nim de piese de schimb 
șuruburi, injectoare etc.

In ultimele zile vremea s-a încălzit. 
Aceasta a permis ca în unele locuri, 
de exemplu la G.A.C. Păulești — să 
înceapă executarea arăturilor de pri
măvară. Mecanizatorii, 
inginerii stațiunii noastre 
toate eforturile pentru a 
dăriile să obțină recolte

VASILE 
director al

mașinile agrico- 
în campania a- 

au fost reparate 
luat, 

pentru 
cărora li

de ase- 
reorgani- 
s-au re-

brigăzile cu 
iar la sediul
un
ca brăzdare,

sfoc mi-

tehnicienii și 
vor depune 
ajuta gospo- 
bogate.

CALOTA 
S.M.T. Buda

Sectorul zootehnic al G.A.C. Nicoiești - Hm. Sărat cuprinde 430 taurine, din care 117 vaci, 480 porcine, aproape 1.000 ovine. In fotograf 
din stînga : o parte din vacile gospodăriei. în al doilea an de la înființare, gospodăria colectivă din Ologeni, raionul Ploiești, a mărit apreap 
de patru ori suprafața cultivată cu legume. în fotografia din dreapta : răsadurile de roșii timpurii cresc viguroase ; in curind vor li xcoai 
în cîmp.

Asigurăm o bună hrănire 
a animalelor

în ultimii ani, gospodăria noastră 
mărit continuu efectivele de ani

male atît prin cumpărări cît și prin 
creșterea animalelor tinere din 
prăsila proprie. Colectiviștii au în
ceput să simtă acum că creșterea 
animalelor este un izvor permanent 
de venituri. Anul trecut, sectorul 
zootehnic ne-a adus aproape 600.009 
lei, iar în acest an ne va aduce și 
mai mult.

Din experiența noastră am învă
țat că pentru a obține rezultate 
bune în acest sector un lucru de 
căpetenie este să se asigure o pu
ternică bază furajeră.

Cum am reușit noi acest lucru ? 
Prin sporirea producției la hectar 
la culturile cerealiere, mai ales 
la porumb, prin cultivarea porum
bului siloz și crearea conveienslui 
verde. Anul trecut, de pildă, în gos
podăria noastră s-au repartizat la 
fondul de furaje mari cantități de 
porumb boabe, mazăre, ovăz, s-au 
însilozat 2.600 tone porumb, precum 
și coceni tocați, colete și frunze de 
sfeclă. De asemenea, s-au pregătit

CL

Perspectivele dezvoltării
pomiculturii

însemnate cantități de linuri de lu
cerna și borceag.

Primăvara și vara animalele gos
podăriei sînt bine hrănite cu nutreț 
verde din conveier (secară semă
nată la diferite date, borceag, 
ciocănei).

în timpul iernii nu este de-a;uns 
numai să ai furaje, ci trebuie să 
știi să le prepari, să alcătuiești 
rații cît mai potrivite. Toate furajele 
le dăm animalelor preparate : 
căm fînurile, cocenii 
amestecăm cu uruieli 
cu saramură. în felul 
malele le mănîncă cu

Pe Ungă hrană bună, animalelor 
trebuie să li se dea apă la vreme 
și aiît cit vor ele. Fără apă, tinjesc, 
nu mănîncă, producția scade. De 
aceea, noi' ne-am străduit să asi
gurăm alimentarea cu apă a fer
melor. G.A.C. ă aduncțt și predat 
fier vechi, primind în schimb țevi 
vechi care nu puteau fi folosite în 
întreprinderile industriale, dar sînt 
tocmai bune pentru adus apa în 
grajduri. Nu am 
14.000 lei pentru 
și piese.

Mai trebuie să 
lorii, în frunte cu 
partid care lucrează in acest sector, 
respectă întocmai programul de-.în
grijire și hrănite a animalelor.

Țăranilor din Zărnești, Vadu So
rești și din multe alte sate 'e-au 
plăcut fermele de animale din 
gospodăria noastră. Acest lucru 
ne-a bucurat. Ne vom bucura și 
mai mult aflînd că, și în gospodă
riile Iot colective se dezvoltă creș
terea animalelor. De asemenea, le 
vom împărtăși cu dragă inimă d>n 
experiența noastră.

Sîntem hotărîți să muncim în așa 
fel îneît fermele de animale să ne 
aducă venituri tot mai mari și să 
fie exemplu pentru gospodăriile co
lective mai tinere.

zona de deal din regiunea Plo- 
sint condiții deosebit de priel- 
pentru dezvoltarea pomicultu-

to- 
și paiele, le 
și le stropim 
acesta, ani- 

poită.

In 
iești 
nice 
rii și viticulturii. In raionul nostru 
(Teleajen), pomicultura constituie o 
ocupație de bază a țăranilor, live
zile avînd o suprafață de peste 6.500 
de hectare.

Livezile existente sînt, însă, plan
tate pe fâșii răzlețite, au multe go
luri, pomi bătrîni, din specii puțin 
valoroase. De aceea, nu s-a putut 
organiza îngrijirea rațională a po
milor. Iată de ce și producția de 
fructe este mică și nesigură. Un alt 
neajuns al livezilor existente îl con
stituie proporția necorespunzătoare 
între specii și soiuri, din numărul 
total al pomilor prunul reprezentind 
79 la sută, iar mărul și părul la 
un loc numai 12 la sută.

Colectivizarea agriculturii a creat 
condiții să se planteze livezi pe su
prafețe de 2-3 ori mai mari decît 
cele existente în momentul de față, 
cu soiuri valoroase de meri, peri, 
vișini, cireși, piersici etc. Se va pu
tea dezvolta, de asemenea, cultura 
arbuștilor fructiferi și în special a 
smeurului și căpșunului. Aceste cul
turi sînt foarte rentabile, iar pro
dusele sînt cerute atît la consumul 

, intern cît și la export.
Planurile întocmite prevăd ca în 

acest an în 
planteze cu 
hectare. Din

Dez 
tribui 
nașelor 
regiuni 
niturile

mătate se va planta acum, în prî-
măvară. G.A.C. din Starchiojd, de
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brigăzi și echipe, constituirea 
grupe de partid pe brigăzi. Or-

adaug că îngiiji- 
cei 13 membri de

tehn
In anul 1931

ac- 
de 

bo-

ION GHIȚĂU 
brigadier zootehnic, 

G.A.C. Nicoiești, 
raionul Rm. Sărat

au fost arate în 
luat măsuri pentru 
îndată a arăturilor,

raionul nostru să se 
pomi fructiferi 2.000 
această suprafață, ju-

cheltuit decît 
diferite materiale

® In anul 1938, pe teritoriul 
tualel regiuni Ploiești existau 98 
tractoare care lucrau pe moșiile 
ierești. Astăzi, în regiune există pes
te 1.800 tractoare, precum șl mii de 
alte mașini agricole.

® Numai în cursul anului trecut 
statul a acordat gospodăriilor colec
tive din regiunea Ploiești credite în 
sumă de 25.596.000 lei. In acest an

G.A.C. din 
în sumă de

® In agric.
azi peste 1.7 
eleni, față de

O Fondul de bază al qospodărlilo 
colective din regiune a ciescut în a 
nul 1961 cu circa 35 millcane Iei.

• Numai In anii 1960—1961, cotei 
tiviștii din raionul Buzău au coi 
struit 1.900 case.

se adună sămînță 
schimbată 

superioară.
precum (1

z

spre
cu sămînță de 

a-

al S

anima-

mai mult de 1 milion din

gospodăria

î

colectivă țăra- 
sine faptul că 
in ultimii ani

5

ț
! 
s *.

La fiecare zi-muncă s-au
550 gr. cartofi, 235

1

i-au revenit pentru zilele- 
, grîu și porumb, 275 kg. 

etc., plus 9.200 lei nu-

W 1

fn ultima vreme am călătorit prin 
safe din regiunea Ploiești, In adunările 
luire a noilor gospodării colective sau 
a celor mai proaspeți membri am auzii adeseori : 
„M-am înscris în gospodăria colectivă pentru că 
m-au convins realizările gospodăriilor fruntașe“, 
„Vreau să trăiesc și eu cum trăiesc colectiviștii". 
Și erau amintite nume ale gospodăriilor colective 
vizitate.

Prin ce anume i-au convins aceste gospodării 
colective ? Ce au dat ele țăranilor colectiviști ? Ce 
perspective au deschis in fața lor ?

L-am rugat să ne răspundă la aceste întrebări 
pe tovarășul loan Coman, președintele gospodă
riei colective din Ciorăști, raionul Rm. Sărat, una 
dintre gospodăriile fruntașe, care au exercitat o 
puternică atracție în rîndul țăranilor din raion.

Tovarășul Coman ne-a invitat să facem o plim
bare prin gospodărie.

Mai întîi, gospodăria colectivă le-a dat țăra
nilor din Ciorăști posibilitatea să lucreze pămînful 
cu mijloace mecanizate moderne.

— De la plugul tras de vite care abia scurma 
pămînful, de la semănatul cu mina și recoltatul 
cu secera, țăranii noștri au trecut la tractoare, se
mănători și combine — ne-a spus el arătîndu-ne 
tractoarele brigăzii permanente de la S.M.T. Sihlea, 
gata să iasă pe tarlale (fotografia din stînga sus). 
Aceasta este „artileria'' care ne-a pus-o la înde- 
mînă clasa muncitoare în lupta pentru recolte bo
gate.

In al doilea rînd, muncind uni/i în gospodăria 
colectivă, țăranii au posibilitatea să-și însușească 
și să aplice metodele agrozootehnice înaintate. 
S-a organizat o folosire rațională și fertilizarea pă- 
mînfului, se folosesc semințe din soiuri de mare 
productivitate, colectiviștii învață să aplice meto
dele înaintate (în fotografia din stînga mijloc : la 
casa laborator, maistrul zootehnic Grigore Roșea 
ține o lecție despre furaje și folosirea lor rațio
nală în hrana animalelor).

Mecanizarea și aplicarea metodelor științifice 
i-au ajutat pe colectiviști să obțină producții la 
hectar de două și chiar de trei ori mai mari decît 
atunci cînd erau gospodari individuali. Anul tre
cut, de exemplu, au obținut în medie la ha. 1816 
kg. grîu, 3100 kg. porumb (pe 900 hectare), 
31.100 kg. sfeclă de zahăr (pe 220 ha.).

Gospodăria colectivă le-a dat putința țăranilor 
să dezvolte creșterea animalelor de producție. 
Se minunau țăranii care au vizitat fermele gospo
dăriei colective cînd au văzul „creșa“ pentru viței, 
grajdurile de vaci, maternitățile pentru scroafe, 
puiernițele. Gospodăria are 800 de taurine, din

mai multe 
de. consti- 
de primire

care aproape 200 vaci cu lapte, peste 560 por
cine, 1500 de oi, 3400 păsări.

Recoltele sporite și dezvoltarea creșterii 
lelor au dus la creșterea veniturilor gospodăriei 
colective și ale colectiviștilor. Vînzînd sfatului 
600 tone grîu și porumb, 264 tone floarea-soarelui, 
6820 tone sfeclă de zahăr, 500 porci grași, 2500 
hl. lapte, 360.000 ouă și alte produse, gospodăria 
a realizat anul trecut un venit bănesc de peste 
5.4OO.OOO lei, din care 
sectorul zootehnic.

Să vedem acum ce răsplată au primit colecti
viștii pentru munca lor. 
repartizat 11,6 kg. cereale, 
gr. zahăr, precum și alte produse, plus 18,40 lei 
în numerar. Familiei colectivistului Gheorghe C. 
Toader (fotografiat în casa sa nouă cu fetița în 
brațe — stînga jos) i 
muncă peste 5.800 kg. 
cartofi, 118 kg. zahăr 
merar.

Despre ce le-a dat 
nilor din Ciorăști vorbește de la 
peste 470 dintre ei și-au construit 
case noi, frumoase și încăpătoare, peste 220 și-au 
cumpărat mașini de cusut, peste 400 aragaze. Sule 
de colectiviști și-au luat mobilă, aparate de radio, 
biciclete și alte bunuri de folosință îndelungată.

— Dar nu numai acestea fac traiul oamenilor 
mai bun — ne-a spus președintele. Avem în sat 
dispensar, casă de naștere, grădiniță sezonieră, 
școală pentru toți copiii. Anul trecut am electri
ficat satul, iar acum facem radioficare completă. 
Aș vrea sa mai adaug ceva. Jn satul nostru se 
desfășoară o intensă activitate culturală, care îm
bogățește mintea și bucură inima oamenilor. Ca 
un exemplu, ar fi bine să mergem la căminul cul
tural să ascultăm orchestra formată din copiii co
lectiviștilor (fotografia de jos).

—• Ceva despre perspective ?
— In 1962 vrem să obținem 3500 kg. porumb 

boabe la hectar pe întreaga suprafață, iar pe 200 
hectare cile 5000 kg. Prin fertilizare, sămînță de 
soi bun, lucrări făcute la timp luptăm să obținem 
recolte bogate la toate culturile. La slîrșitul anului 
vom ajunge la peste 930 taurine din care 360 
vaci, 700 porcine, 1800 oi, 4000 de păsări. Vom 
vinde stalului, între altele, 700 porci grași, 500.000 
ouă, 3000 hl. lapte. Venitul bănesc al gospodăriei 
se va apropia de 6 milioane lei. Toate acestea 
vor face ca și veniturile colectiviștilor să fie mai 
mari.

(Fotoreportaj de N. ENUȚĂ 
și C. SLAVU)
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Intărireâ gospodăriilor colecl 
sarcină principală în etapa a

Pe 
de _ _ 
ganizațiile de bază sînt sprijinite 
să-și axeze activitatea pe principa
lele probleme de care depinde în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, să desfășoa
re o intensă muncă politico-educati- 
vă în rîndurile colectiviștilor, să-și 
formeze un puternic activ fără 
partid și să îndrume, munca orga
nizațiilor U.T.M. și a comisiilor de 
femei, să primească în rîndurile 
partidului pe cei mai buni colecti
viști, care se dovedesc fruntași in 
lupta pentru producții sporite.

Organizarea activității economice 
și de partid în gospodăriile colec
tive se împletește strîns în perioa
da actuală cu pregătirea campaniei 
agricole de primăvară. Ceea ce 
preocupă în mod deosebit comite
tul regional și comitetele raionale 
de partid este ca încă din această 
campanie, să se asigure folosirea 
din plin a condițiilor favorabile 
create prin terminarea colectiviză
rii, pentru desfășurarea lucrărilor a- 
gricole la un nivel agrotehnic ridi
cat, aplicîndu-se în viață prețioase
le învățăminte desprinse din Cons
fătuirea pe țară a colectiviștilor, 
generalizîndu-se experiența frunta
șilor recoltelor bogate.

Pretutindeni în regiune a fost 
terminată repararea tractoarelor, a 
mașinilor și uneltelor agricole. Ți- 
nînd seama de volumul sporit de 
lucrări pe care le vor avea de exe
cutat S.M.T.-urile în primăvara a- 
ceasta, a fost făcută o repartizare 
mai judicioasă a tractoarelor și 
mașinilor agricole, după necesități. 
Ne-a ajutat mult în această privin
ță și faptul că în primul trimestru 
al acestui an S.M.T.-urile din regiu
nea noastră au fost dotate cu încă 
215 tractoare.

întrucît o parte a pămînturilor a- 
flate pînă nu de mult în sectored 
individual nu 
toamnă, s-au 
începerea de

astfel ca pămintul să fie mai bine 
pregătit pentru semănatul diferite
lor culturi.

în gospodăriile colective noi, ca 
și în cele care au primit noi 
membri, se desfășoară o acțiune 
susținută pentru transportarea pe 
cîmp a gunoiului de grajd. Tot
odată, 
a fi 
calitate superioară. Toate 
ceste măsuri, precum și altele 
care vor mai fi luate, trebuie să 
ducă la obținerea încă în acest an 
a unei producții medii pe regiune 
de cel puțin 1.800 kg. grîu la hec
tar, 2.500 kg, porumb boabe, iar de 
pe o suprafață de 16.000 ha. să se 
obțină o producție medie de 5.000 
kg. porumb boabe la hectar în con
diții de neirigare.

Pentru ca gospodăriile colective 
să devină tot mai puternice și să-și 
sporească veniturile, ele trebuie să 
dezvolte, pe lingă cultura cereale
lor, și alte ramuri de producție, și 
în primul rînd creșterea animale
lor. Organele de partid vor îndru
ma gospodăriile colective din regiu
nea noastră ca în cursul acestui 
an să-și sporească efectivele de bo
vine proprietate obștească la peste 
50.000 capete din care 15.600 vaci. 
Creșterea numărului de taurine se 
va face în primul rînd prin reține
rea din prăsila proprie a tuturor 
vițelelor apte de reproducție. în ce 
privește creșterea oilor, obiectivul 
principal rămîne sporirea număru
lui de oi cu lină fină și semifină. 
De asemenea, în anul 1962, gospo
dăriile colective vor asigura mat
ca de reproducție cu 7000 scroa
fe. Ele vor da o mare dezvol
tare creșterii păsărilor, sector 
mult rămas în urmă. Planurile 
de producție ale gospodăriilor co
lective prevăd, corespunzător spo
ririi efectivelor de animale, mă
suri pentru lărgirea bazei furajere, 
prin lucrări de îmbunătățire a pă
șunilor, crearea de pășuni model 
etc.

în regiunea noastră există con-

diții foarte 
voltarea lej 
rii și viticü 
podăriile o 
legume o s 
re, urmînd 
ra legumei 
mult.

Pe baza 
de biroul 
partid, se 
renurile î 
fructiferi, 
acestui ; 
raioanele 
Cîmpina, 
livezi în r

Iată scl 
palele dii 
griculturii 
cursul ac 
țile desch 
vizării si , nelimitată,
mind indicațiile date de conduce 
partidului, comitetul regional 
partid va elabora încă în prima 
mătate a anului, cu sprijinul : 
cialiștilor și al fruntașilor din e 
cultură, un plan de dezvoltai' 
agriculturii în perspectivă, atît ț 
tiu fiecare gospodărie colectivă 
și pentru întreaga regiune. Pe 
sura studierii posibilităților de i 
voltare a fiecărei gospodării, ui 
țile mici vor fi îndrumate și sp 
nite să se unească în unități n,«u, 
capabile să asigure folosirea rațio
nală a pămîntului, aplicarea agro
tehnicii înaintate, utilizarea eficace 
a mijloacelor mecanizate, îmbina
rea culturii cerealelor cu creșterea 
animalelor și cu alte ramuri ale 
producției agricole.
^însuflețită de succesul colectivi

zării agriculturii, organizația regio
nală de partid Ploiești va munci 
pentru continua întărire a gospodă
riilor colective, pentru asigurarea 
unor producții agricole tot mai 
mari, astfel incit regiunea noastră 
să-și aducă aportul pe măsura posi
bilităților ei, la dezvoltarea rapidă 
a economiei naționale și ridicarea 
continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.
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Miercuri dimineață au început lu
crările Sesiunii generale a Acade
miei R. P. Romîne.

La ședință au participat academi
cieni și membri corespondenți ai 
A," '"■’ 'niei. De asemenea au parti
cip , miniștri, conducători ai unor 
instituții economice și științifice, re
prezentanți ai insti tutelor de cerce
tări ale Academiei și departamen
tale. ingineri, specialiști, cadre di
dactice din învățămîntul superior și 
alții.

în prezidiul ședinței au luat loc 
academicienii. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne. 
I. Murgulescu vicepreședinte al A- 
cademiei, ministrul învățăm'intului 
și Culturii, lorgu Iordan și I. S. 
Gheorghiu, vicepreședinți. St. Milcu, 
prim-secretar al Academiei, V. Ma-

linschi, Ralucà Ripan, P. Constanti- 
nescu-Iași și Valeriu Novacu, mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne.

Participanții la ședință au păstrat 
apoi un minut de reculegere în me
moria membrilor Academiei dece
dați în cursul anului 1961.

In continuarea ședinței, acad. 
Atanase Joja a prezentat darea de 
seamă asupra activității Academiei 
pe anul 1961.

In ședința de după-amiază, acad. 
V. Malinschi, membru în Prezidiul 
Academiei, a prezentat proiectul de 
plan de cercetări științifice pe anu.1 
1962 Au început apoi dezbateri asu
pra dării de seamă și a planului de 
cercetări științifice. Lucrările sesiu
nii continuă.

(Agerpres)
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de pretutindeni
(Urmare din pag. I-a)

Celebritatea femeii nu mai este 
legată la noi, ca în capitalism, de 
cine știe ce scandaluri și afaceri 
necurate, ci de distincția în muncă, 
de talentul și însușirile crea
toare ale femeii. Paginile zia
relor nu mai sînt la noi pline, ca 
în Occident, de chipuri sclivisile de 
curtezane, ci de figurile sănătoase 
ale femeilor — integrate marelui 
ideal de construire a unei lumi noi.

Odată cu ieșirea din sclavia so
cială și aceea a prejudecății inferio
rității ei, femeia a ieșit din anoni
mat. Sînt azi figuri naționale și Iu- 
liana Iera, șefă de brigadă la uzi
nele ',, Rulmentul" din Brașov, și 
Ioana Encea, și Maria Pintea de la 
întreprinderea „6 Martie“ din Curtea 
de Argeș, cate și-au făcut numele 
cunoscut prin vrednicia, talentul, pri
ceperea și entuziasmul lor deosebit 
în producție, Femeile și-au însușit 
cele mai înalte calificări : sînt in
gineri, planificatori strungari, su
dori fruntașe în toate acestea.

E un nou dicționar al nobilimii 
muncii care-și are ca blazon unic 
secera și ciocanul.

Acum, cînd miile de gospodării 
colective, mai vechi și mai noi, 
o bună parte din ele de mai multe 
ori milionare, cuprind în prezent 
atîtea regiuni și raioane ale patriei, 
este de neînchipuit să se vorbească 
de rezolvarea unoT’ptobleme ca 
dezvoltarea și întărirea gospodării
lor colective, creșterea păsărilor, 
legumicultura înaintată, fără a- 
portul substanțial al sutelor de mii 
de femei, lucrătoare în agricultură. 
Să nu uităm că o gospodărie agri
colă colectivă e totuși o gospodărie 
ș-i gospodina, de milenii, de pe 
timpul matriarhatului, e femeia. 
Cine nu a văzut o președintă de 
colectivă nu știe ce înseamnă ex
presia „un om și jumătate" ca uni
tate de măsură a noțiunii de om. 
E de condus acolo un sat întreg cu 
oameni aspri, unii neînțelegători. Iți 
trebuie nu numai tact, dar și autori
tate pentru asta. Și apoi trebuie să 
știi a gospodări. Femeile sînt dintre 
cei mai buni președinți. Am cunos
cut mulți asemenea „gospodari" de 
nădejde, citesc adesea în ziare des
pre activitatea lor plină de rodnicie. 
Experiența bogată a mii de briga
diere, crescătoare de animale și de 
păsări, este un bun de preț. Briga
diera gospodăriei agricole viticole 
„Unirea“ din Vîsteșcoiu, raionul Foc
șani, e neîntrecută, și chiar acolo, 
în aceeași unitate, nu-i singura.

faturile populare știu bine cît 
se bizuie pe activitatea femei

lor. Deputatele se numără cu miile și 
le întîlnești pretutindeni : în treburile 
gospodăriei comunale, la înfrumuse
țarea orașelor și satelor, la buna 
întreținere a locuințelor, la controlul 
obștesc. Sînt peste tot : harnice, en
tuziaste, pricepute și de-o energie 
uimitoare, și în toate acțiunile ob- 
•r sști, și la școli, și la spitale, și în 
. rnatorii, și-n biblioteci, și-n pro
pagandă, și la A.R.L.U.S., și la Cru
cea Roșie. Una se ocupă cu cercuri
le de citit, alta e soTă sanitară, alta 
e profesoară și ține conferințe sau 
duce munca unui lectorat, alta e

educatoare. Am în față imaginea 
femeii care studiază pînă tîrziu sub 
lumina lămpii, a femeii care po
posește la cercul de citit ca să se 
împărtășească din frumusețile veș
nice ale culturii. Femeile se strădu
iesc pretutindeni în țara noastră să 
învețe să stăpînească cunoștințe noi 
care să facă viața mai spornică, 
mal frumoasă

Ele își găsesc timp să fie mame, să 
ducă și gospodăria căminului, să-și 
crească și să-și educe copiii, să fie 
auxiliarele școlii și dascălilor pentru 
a forma bunii cetățeni ai statului 
nostru socialist. Știu să fie me
dici buni, ca și infirmiere, savante 
și învățătoare, inginere, ca și simple 
sudorițe, scriitoare, ca și ziariste, 
artiste, pictorițe, virtuoase instru
mentiste și cîntărețe. Organizate de 
Consiliul Național al . Femeilor, ce- 
tățenele din țara noastră găsesc de 
rezolvat și rezolvă cu competență 
nenumărate treburi obștești dintre 
cele mai importante și folositoare. 
Munca și succesul le dau chipului 
o deosebită luminozitate. Sînt frun
tașe în toate, și „în sine" și acasă, 
și pe stradă, și la locul de muncă.

șa fiind, nu se poate ca lumea 
să nu fi găsit în femei pe 

cele mai aprige apărătoare ale bu
nului cel mai de preț al omenirii 
— pacea, apărătoare ale dez
armării generale și totale. Ele iu
besc viața pe care ele, în libertate, 
contribuie să o facă mai frumoasă și 
demnă de trăit. Sînt mame, soții, 
surori, fiice. Au copii, soți, frați și 
părinți pe care-i iubesc cu toată 
puterea sufletului lor și pe care 
nu-i vor topiți ca nimic în norul 
năpraznic al unei bombe atomice.

Nu există regiune pe glob unde 
femeile1 să nü se fi ridicat activ, cu 
orice risc, pentru pace și progres : 
în S.U.A., în Belgia, ca și în Italia 
în marile greve. în Anglia, împotri
va depozitării rachetelor americane 
„Polaris", în Germania occidentală, 
împotriva înarmării atomice a 
Bundeswehrului, în Japonia în contra 
bazelor militare americana, în Al
geria, în Laos, în Cuba eroică, în 
Angola însîngerată, în Congoul 
sfîșiat... _____
"Tn țările socialiste, prin emanci
parea femeii și eliberarea ei, bărba
tul și-a găsit în ea un tovarăș, un 
prieten, un sfătuitor neprețuit. La 
un loc, femeile reprezintă o imensă 
forță socială, o uriașă valoare în 
construcția vieții noi.

Parcă populația țării s-ar fi 
dublat deodată prin regăsirea, 
umăr la umăr, a femeii în toate 
posturile de muncă și de creație. 
Ele sînt mamele, soțiile, surorile, 
fiicele noastre.

Să neT>ucurărn de izbînda lor, 
care este a noastră, a tuturora. Și 
să trimitem în această zi salutul 
nostru de solidaritate acelora care 
duc încă în condiții grele lupta Iot 
de eliberare. Izbînda noastră le 
ușurează greul luptei lor.

Ziua de~§ Martie va deveni mai 
curînd sau mai tîrziu, dar cu sigu
ranță, ziua victoriei tuturor femeilor 
din lume, în lupta lor pentru eman
cipare, . demnitate, egalitate, liber
tate, și pace.

întoarcerea în Capitală 
a «lelcguțiti guvernamentale 

care a participat la flescliiflerca 
TîrgiiHii de Ia Leipzig

Miercuri după-amiază au sosit în 
Capitală tovarășul Alexandru Bîr- 
lădeanu,. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și membri ai 
delegației guvernamentale a R.P. 
Romîne care a participat la deschi
derea Tîrgului internațional de pri
măvară de la Leipzig.

La sosire, în Gara de Nor,dl au 
fost de față tovarășii. : Retr.e Borilă, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, George Macdvescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale.

Au fost prezenți Wilhelm Bick, 
ambasadorul R.D. Germane ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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întîlnire prietenească
Ambasadorul R. P. Polone la 

București, Janusz Zambrowicz, a or
ganizat miercuri seara în saloanele 
ambasadei o întîlnire prietenească 
cu prilejul vizitelor reciproce făcu
te de delegații economice ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone.

Au luat parte Constantin Tuzu, 
ministrul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, Bujor Almășan, mi
nistrul Minelor și Energiei Electri
ce, Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Ion 
Dumitru și Răducanu Cioroiu, ad- 
juncți ai ministrului Industriei Pe
trolului și Chimiei.

Cu acest prilej au fost prezenta
te filme documentare poloneze.

(Agerpres)
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Expoziția ,zCartea 
din R. S. Cekos'ovacă//

Miercuri s-a deschis în sala Dalles 
din Capitală expoziția „Cartea din 
R. S. Cehoslovacă", organizată de 
Ministerul învățămîntului și Cultu
rii și de Muzeul de . artă al R. P. 
Romîne, în cadrul planului de muncă 
pentru aplicarea Acordului de cola
borare culturală între cele două 
țări.

Au luat parte Constantin Prisnea, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui și Culturii, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Al. Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., scriitori, ziariști etc.

■ Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au luat cuvîntul Constantin Pris
nea, adjunct al ministrului învăță
mîntului și Culturii, și Frantisek 
Nocasek, directorul Editurii pentru 
literatură și artă din Praga, care au 
subliniat că expozițiile cărții romî- 
nești, deschisă recent la Praga, și 
a cărții cehoslovace de la București, 
vor contribui la cunoașterea mai în
deaproape a activității editoriale 
din cele două țări prietene.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri după amiază scriitorii 

australieni Dymphna Cusack și Nor
man Free.hill, care ne vizitează țara la 
invitația Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, au avut 
o întîlnire cu cadrele didactice de la 
catedra de limbă și literatură engleză a 
Facultății de filologie din cadrul Univer
sității din București.

După întîlnire oaspeții au conferen
țiat în fața studenților acestei facultăți 
despre literatura australiană.

★

în meci retur contînd pentru semifi
nalele „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7, miercuri la Belgrad echipa 
feminină Știința București a intîlnit for
mația O. R. K. Belgrad. Partida s-a în
cheiat la egalitate ; 5—5 (2—3).

Primul meci fusese cîștigat de echipa 
iugoslavă cu 7—6. în finala competiției, 
O. R. K. Belgrad va juca cu echipa ce
hoslovacă Spartak Praga.

(Agerpres)

O muncă de concepție cu perspectivă
(Urmare din pag. I-a',

toarnă toate miezurile după aceas
tă tehnologie. Acum se merge pe 
extinderea turnării la crud.

O activitate tot atît de fructuoasă 
desfășoară și tehnicienii și inginerii 
de la serviciul tehnolog-șef, în ca- 
c 11 sectoarelor de prelucrare.

insă lucrurile nu sînt duse tot
deauna cu bine la capăt. în unele 
cazuri se muncește fără a avea o 
perspectivă clară asupra unor po
sibile schimbări în producție. Așa 
s-a întîmplat cu sudura automată.

Uzina construiește acum unele 
utilaje și pentru industria chimică. 
Din 1960 a început să facă recipienți 
și, pe măsură ce vremea a trecut, 
ponderea utilajului chimic a cres
cut. Lucrul acesta era cunoscut în 
uzină. Și se mai știa, de asemenea, 
că pentru utilajul chimic — ca și 
pentru orice altă construcție meta
lică de volum mare — sudura au
tomată este cît se poate de potri
vită, întrucît e rapidă, de calitate 
și economică. Dar abia acum se 
amenajează la cazangeria uzinei o 
linie de sudură automată. Tehnolo
gii au acționat cu întîrziere.

Nu erau necesare aici cine știe 
ce eforturi pentru căutarea soluției. 
Trebuiau trimiși cîțiva tehnologi la 
uzine similare care aplicau de doi 
ani și mai bine sudura automată. 
Să cerceteze și apoi, înapoiați în 
întreprindere, s-o aplice. Dar asta 
însemna că tehnologii trebuiau să 
fie mai receptivi la experiența bună 
a altor uzine și să preia de acolo 
tot ce poate fi de folos întreprin
derii lor, producției.

Bidicarea nivelului tehnic al pro

ducției presupune crearea celor mai 
bune condiții pentru obținerea unei 
înalte productivități în toate sec
toarele uzinei. în uzina brăileană 
întîlnești însă mari diferențe de 
nivel tehnic de la o secție la alta. 
Controlul osiilor montate se face cu 
ultrasunete ; craițuirea — în spiri
tul și litera unuia din cele mai noi 
procedee tehnologice. în același 
timp, în atelierul de tablă tehnica 
a înțepenit la nivelul muncii ma
nuale.

„Nimic nu este dat definitiv și 
cu atît mai mult în tehnică, unde 
lucrurile evoluează de la o zi la 
alta". Observația aparține tehnolo- 
gului-șef, inginerului Gheorghe Mun- 
teanu. Cu toate acestea, se pare 
că la sectorul de osii montate lu
crurile sînt privite ca fiind rezolva
te. Numai așa se poate explica în
cetineala cu care au fost introdu
se îmbunătățirile tehnologice pro
puse anul trecut. Muncitorii au fă
cut propuneri, serviciile tehnice la 
fel, dar ele au rămas neaplicate 
timp de un an.

în sectorul de osii montate au 
venit mașini noi. Trebuia adaptat 
planul de operații la noile condiții 
create. Aceasta se face abia acum. 
Tehnologilor li s-a dat un termen 
foarte lung, deși lucrările puteau fi 
făcute încă din ianuarie — după 
cum recunoaște șetul serviciului.

Se pune o întrebare și în ce pri
vește folosirea cadrelor din servi
ciile de concepție. Cum este mai 
bine : acestea să fie cît mai mobi
le sau cît mai statornice? Totul 
pledează pentru o cît mai mar© 
stabilitate a cadrelor. Folosirea loi 
pompieristică nu dă rezultate bune.

Condu cerea uzinei e bine să renun
țe la acest stil de muncă. Prea des 
sînt luați tehnicienii și inginerii ser
viciilor de concepție dintr-un anu
mit sector și trimiși să se ocupe 
temporar de „treburi urgente". (Su- 
dorul-șef s-a ocupat pînă acum de 
cu totul alte probleme, de unde și 
încetineala în extinderea sudurii 
automate).

Informarea și documentarea asu
pra realizărilor tehnico-științifice, 
atît din țară cît și din străinătate, 
se fac la un nivel care nu poate 
satisface pe deplin cerințele colec
tivului în această privință. Condu
cerea tehnică a uzinei nu obișnu
iește să se adreseze în probleme de 
mare importanță Institutului de do
cumentare tehnică.

Organizația de partid de la ser
viciile tehnice, a cărei competență 
în problemele muncii de concepție 
a crescut mult în ultimul timp, se 
pregătește să ia în discuție activi
tatea serviciilor constructor-șef, teh- 
nolog-șef și metalurg-șef, în lu
mina introducerii tehnicii noi. 
Este un lucru cît se poate 
de folositor. Aplicarea în produc
ție cu cea mai mare operativitate 
a realizărilor tehnicii noi, crearea 
unui decalaj normal între proiectare, 
pregătirea fabricației și execuție, 
menținerea unei priviri de perspec
tivă asupra direcțiilor de dezvolta
re a producției, pentru a putea pre
găti din vreme condițiile unei fa
bricații bazate pe o înaltă produc
tivitate a muncii — toate1 acestea 
sînt probleme cărora organizația 
de partid și conducerea tehnică a 
uzinei trebuie să le dea toată a- 
tonția.
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Cuvînfările rostite de A. I. Mikoian și W. Ulbricht la Leipzig

comerțu-

întîlnirile 
Hrușciov 
utile din

LEIPZIG 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la recepția oferită la 5 mar
tie în pavilionul sovietic al Tîrgu
lui Internațional de la Leipzig, A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; a 
subliniat din nou marea însemnăta
te a Tîrgului, un original pod în
tre Est și Vest, centru al 
lui internațional liber.

Vorbitorul a arătat că 
de la Moscova dintre N. S. 
și Walter Ulbricht au fost
multe puncte de vedere. Rezultatele 
discutării tuturor problemelor care 
interesează țările noastre au însem
nătate nu numai pentru prezent, ci 
și pentru viitor. Aceasta se referă și 
la problema încheierii Tratatului de 
pace german și a 
baza acestui tratat 
Berlinul occidental.

In toamna anului trecut, în cursul 
schimbului de păreri cu reprezen
tanții S.U.A. și Angliei, s-a întreză
rit posibilitatea de a duce tratative 
în scopul discutării acestor proble
me. Luînd în considerație aceasta, 
noi nu am mai insistat asupra sem
nării Tratatului de pace german 
încă în 1961. Dacă în Occident ci
neva consideră consimțămîntul nos
tru de a duce tratative ca o posi
bilitate pentru tărăgănarea la ne- 
sfîrșit a rezolvării problemei Trata
tului de pace german acela gre
șește profund.

Viitorul apropiat va arăta dacă 
puterile occidentale sînt întv-adevăr 
dispuse să caute o rezolvare cons-

normalizării pe 
a situației din

tructivă și de comun acord a pro
blemei. Dacă ele nu vor manifesta 
această hotărîre noi vom ii obligați 
să semnăm Trcttatal da paco cu a- 
cele state care sînt dispuse să iacă 
aceasta. în această privință între 
nor și guvernul Republicii Democra
te Germane există o deplină unani
mitate de păreri.

Apoi a luat cuvîntul Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

Referindu-se la recentele sale con
vorbiri de la Moscova cu N. S. 
Hrușciov, W. Ulbricht a spus: La con
sfătuirea noastră de două zile noi 
am discutat temeinic problemele 
care ne interesează și am căzut de 
acord în privința lor. Am căzut de 
acord în privința dezvoltării și în
tăririi continue a colaborării econo
mice între Uniunea Sovietică și Re
publica Democrată Germană. Am 
discutat în mod amănunțit problema 
încheierii Tratatului de pace ger
man, care va servi drept bază pen
tru înlăturarea condițiilor anormale 
din Berlinul occidental. Am discutai 
problemele dezarmării. Guvernul 
R.D.G,, în conformitate cu hotătârea 
Camerei Populare, se pronunță pen
tru dezarmarea generaîă și totală 
în ambele state germane. Cole două 
state gormane trebuie să ajungă la 
un acord în privința dezarmării 
treptate. Scopul nostru este o Ger
manie neutră din punct de veâere 
militar. O asemenea politică de 
pace corespunde intereselor între
gului popor german.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția ’TASS, 
plenara Comitetului Central 
P.C.U.S. au continuat miercuri 
cuțiile pe marginea raportului 
N. S. Hrușciov, prim-secretar

la 
al 

dis- 
lui 
al 

C.C. al P.C.U.S., „Etapa actuală a 
construirii comunismului și sarci
nile partidului în îmbunătățirea 
conducerii agriculturii".

Au luat cuvîntul V. P. Mjavanad- 
ze, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, P. A. Abrasimov, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Smolensk, I. G. Kebin, prim- 
secretar al C.C. al P; C. din Esto
nia, 
cian, 
tele 
selhoztehnikă", 
prim-secretar al Comitetului 
partid al Ținutului Krasnodar, 
G. Abramov, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Mos
cova, M. E. Mațepuro, directorul 
Institutului central de cercetări 
științifice în domeniul mecanizării 
și electrificării agriculturii din zo
na pămînturilor fără cernoziom ale 
U.R.S.S., Z. N. Nuriev, prim-secre-

K. I. 
P. S.
Asociației

Skreabin, academi- 
Kuciumov, președin- 

unionale „Soiuz- 
G. I. Vorobiov, 

de 
G.

tar al Comitetului regional de par
tid Bașkiria, V. M. Kavun, preșe
dintele colhozului „Congresul al 
XXII-lea" din regiunea Vinnița, A. 
M. Șkolnikov, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Vol
gograd, G. A. Nalivaiko, directorul 
Institutului de cercetări științifice 
agricole din Altai, A. S. Murîsiev, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Kuibîșev, B. G. Sivak, 
directorul uzinei de- tractoare din 
Minsk, P. E. Șelest, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Kiev, Z. N. Gluhov, secretar al Co
mitetului raional de partid Marinsk, 
F. A. Tabeev, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Tata-' 
ria, F. S. Goriacev, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Novosibirsk, A, I. Șibaev, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Saratov, A. V. Basov, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Rostov.

A fost aleasă o Comisie, prezi
dată de N. S. Hrușciov, pentru ela
borarea documentelor plenarei Co
mitetului Central.

Lucrările plenarei continuă.
o©o

De la corespondentul nostru la Moscova

LEIPZIG 7 Corespondentul Ager
pres transmite : Vizitatorii Tîrgului 
tie la Leipzig se opresc cu mult in
teres în fața produselor pavilionului 
țării noastre. Ei cercetează îndea
proape vagoanele de cale ferată, 
mașinile-unelte, autobuzele, mașinile 
textile, pompele centrifuge, apara
tele' de radio, instalațiile electro- 
acustiçe.. Punctul de atracție al pa
vilionului continuă să-l constituie 
instalațiile de foraj.

Pavilionul R. P. Romîne a fost vi
zitat pînă în prezent 
sonalități oficiale, ca 
lach, vicepreședinte 
de Stat al R.D.G.,
vicepreședinte al Camerei Populare 
a R. D. Germane, și alții. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., a scris în cartea 
de impresii a pavilionului R. P. 
Romîne: „Vă felicităm pentru fap
tul că acest pavilion este înzestrat 
cu exponate atît de valoroase și 
atât de sugestiv și frumos aranjate".

Numeroși alți vizitatori subliniază 
în însemnările lor că exponatele re-

flectă avîntul economiei noastre na
ționale și forța creatoare a poporu
lui rorriîn. Edgar Young, om de afa
ceri din Londra, scrie printre altele: 
„Numai o dezvoltare armonioasă a 
industriei și agriculturii permite 
atingerea unui asemenea nivel ca 
cel oglindit de exponatele dv".

Directorul pavilionului R. P. 
Romîne și-a exprimat satisfacția 
față de tratativele comerciale egre 
au avut loc pînă acum 
tîrgului^

cu prilejul

Lucrările Plenarei C.C. al P.C,U.S. 
și raportul lui N. S. Hrușciov cu 
privire la dezvoltarea agriculturii 
sovietice . găsesc deplina 
și entuziastul sprijin al 
sovietic.

Ziarele de azi acordă 
larg ecourilor venite de 
derile Uniunii 
care reflectă hotărîrea 
sovietici de a ridica agricultura ia 
nivelul cerut de programul de con
strucție a comunismului — o agri
cultură înfloritoare, multilateralfolez. 
voltafă și de o înaltă productivi
tate. Această hotărîre se concreti
zează în fapte deosebit de semni
ficative care sînt oglindite în pa
ginile ziarelor și atrag atenția a 
milioana de cititori.

Așa de pildă, în chiar dimineața 
zilei de 5 martie, cînd plenara și-a 
început lucrările, „f 
despre noul tip de 
250—300 c.p. care 
pentru 
relata 
care a 
șenesc

aprobare 
poporului

un spafiu 
pe înfin- 

Sovietice, ecouri 
oamenilor

Pravda" informa 
tractor de 

se pregătește 
agricultura sovietică, iar azi 

despre înflăcăratul miting 
avut foc la Comitetul Oră- 
al Komsomolului din Mos-

vorba de mitingul a 
tineri rrțuncilori 

înaintat Komsomolului o
cu ur-

de înalte per- 
Manfred Gér
ai Consiliului 
August Bach,

9

Puternice demonstrații 
în Peru

LIMA 7 (Agerpres). — în Peru 
au loc puternice demonstrații de 
protest împotriva atacării bestiale 
a țăranilor din provincia Cerro de 
Pasco de către trupele peruviene.

în seara zilei de 6 martie, ca ur
mare a manifestațiilor de 
din întreaga țară, 
nunțat oficial că 
vian a hotărît să 
trimise împotriva 
giunea Cerro de Pasco. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
cercurile largi ale opiniei publice 
peruviene condamnă atacul trupe
lor împotriva țăranilor ca pe o în
cercare a guvernului de a apăra 
interesele societății nord-americane 
„Cerro de Pasco Corporation”, 
care exploatează zăcămintele de 
fier și cupru din această regiune.

la Lima 
guvernul 
retragă 
țăranilor

protest 
s-a a- 

peru- 
trupele 
în re-

cova. Esfe 
cîtorva sute de 
care au 
cerere colectivă 
măfcarele cuvinte :

„Nu avem alt ideal mai 
decît comunismul. Oferim 
ideal priceperea și puterea 
lor noastre tinere. Rugăm să 
miteji în 
rînduri ale construcjiei 
mulul".

Printre autorii scrisorii îi găsim 
pe S. Borodzici, O. Fedorova, L. Di- 
mitrieva și alți tineri ai brigăzii 
fruntașe de montatori de la uzinele 
„Vladimir llici“. Chipurile for lumi
nate de un zîmbet deschis — așa 
cum stă bine tinereții — umplu azi 
paginile tuturor ziarelor.

Dacă am avea puterea să arun
căm măcar o privire pește Uniunea 
Sovietică — de la Riga’ pînă în 
îndepărtatul Sahalin — am vedea 
de pildă cum în Stepa Flămîndă, 
la noile. colhozuri și sovhozuri în
ființate pe locuri pînă acum pustii 
își fac aparijia în aceste zile, în 
care are loc plenara C.C. al 
P.C.U.S., mii de tineri pe care col
hoznicii și lucrătorii agricoli îi 
tîmpinS cu bucurie. Sînt 
muncitori din Samarkand 
aidoma''tovarășilor lor 
își oferă 
lor putere de muncă mărejei cauze 
a construirii comunismului.

...Să privim o clipă la adunările 
zecilor de mii de țelinaii care au 
loc în prezent în regiunile pămîn- 
fui-ilor
Acolo se alcătuiesc planuri de bă- 
lălie pentru 
lui milioane 
plus. Numai 
din raionul 
s-au angajat 
acesta 800.000 de puduri de ce
reale, 350.000 kilograme carne, 
1.500.000 litri lapte... Aceeași însu
flețire domnește și în colhozurile 
din Ucraina, Lituania sau R.S.S. Mol
dovenească, Gruzia sau Azerbaidjan. 
Pretutindeni oamenii sovietici salută 
noile măsuri preconizate de Ple
nara C.C. al P.C.U.S. pentru dez
voltarea agriculturii și crearea bel
șugului de bunuri cerut de comu
nism și își oferă sprijinul lor neli
mitat și entuziast.

A. MUNTEANU

încheiată

scump 
acestui 
mîini- 
ne tri- 

agricullură, în primele 
comunis-

în
tineri 
care, 

moscoviți, 
cunoștinjele și întreaga

a se smulge pămîntu- 
de tone de cereale în 
în sovhozul „Oktiabr" 
Țelinograd muncitorii 
să predea statului anul

desțelenite din Kustanai.

Ecuador
Congresul P. O. 

din
7 (Agerpres). — După 
agenția Prensa Latina, 
martie în orașul Gua

va avea loc cel

In orașul Tucuman (Argentina) 
a avut loc o puternică demon
strație a țăranilor pentru reforma 
agrară.

---------- o® o----------

P. C. din Grecia cheamă la unirea 
forfeior democratice

AȚENA 7 (Agerpres). — în in
terviul acordat ziarului atenian 
„Athinaiki”, K. Koliannis, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia, a cerut demisia 
guvernului Karamanlis. Partidul 
guvernamental, „Uniunea națională 
radicală” (E.R.E.), aflat în slujba 
oligarhiei și puterilor străine, a 
declarat el, a instaurat în țară 
un regim de stat polițienesc. Spriji-

să facă totul pentru asigurarea a- 
ccstei unități.

Dacă vor fi unite, forțele demo
cratice vor fi în stare să frîngă 
rezistența reacțiunii.

K. Koliannis a cerut legalizarea 
P.C. din Grecia. Fără aceasta, a 
subliniat el, sînt de neconceput 
normalizarea situației interne din 
țară și reinstaurarea ordinei demo- 

yj/xijx- .cratice. Legalizarea P.C. din Grecia 
nindu-se pe organizații teroriste șiț7 corespunde dorinței majorității 
Pocoictn nl + X r» X I $ z-»ln •» z-1 .-Ild • Ç) J JOȚ'fasciste, el caută să lichideze ulti
mele resturi de libertăți democra
tice și să abroge constituția. Poli
tica guvernului Karamanlis creează 
o primejdie de distrugere nucleară 
a Greciei în interesul imperialismu
lui străin.

Pentru a înlătura această pri
mejdie, care amenință țara și pen
tru a readuce țara pe calea dezvol
tării democratice normale, a decla
rat Koliannis, este necesar să fie 
anulate alegerile falsificate, să se 
formeze un guvern democratic din 
reprezentanți ai tuturor partidelor 
care să se bucure de încredere 
generală.

Partidul comunist, subliniază 
Koliannis, cheamă poporul grec, 
pe toții democrații și patrioții să 
se unească în lupta pentru demo
crație, el fiind gata la rîndul său

HAVANA 
cum anunță 
între 9 și 12 
yaquil (Ecuador) 
de-al VII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Ecuador.

Declarația comună a P. C. din Franța♦
PARIS 7 (Agerpres). — Ziarul 

„L’Humanité“ a publicat declarația 
comună a conducerilor Partidului 
Comunist Francez și Partidului Co
munist din Belgia cu privire la în
tâlnirea dintre delegațiile 
partide, care a avut 
bruarie 1962 la Pariș.

Delegațiile, se arată 
au făcut un schimb 
cu privire la desfășurarea luptei 
împotriva fascismului și reacțiunii. 
Ele au remarcat ca un fenomen 
îmbucurător întărirea alianței anti
fasciste și au subliniat, importanța 
unității de acțiune între oamenii 
muncii comuniști și socialiști.

Delegațiile au relevat intensifica-

loc

în 
de

o®o-

acestor
la 20 fe-

declarație, 
informații

Luptăm pentru o deplasare spre stânga
Cuvîntarea lui Palmiro Togliatti în parlamentul italian

ROMA 7 (Agerpres). — Parlamen
tul italian examinează declarația- 
program prezentată de Amintore 
Fanfani, șeful guvernului.

Palmiro Togliatti, secretar gene
ral al P.C. Italian, a motivat în Ca
mera Deputaților poziția partidului 
comunist față de noul guvern. 
„Luptăm de mult, a spus el, pen
tru o deplasare spre stînga în si
tuația politică, pentru ' schimbarea 
în această direcție a liniei politic© 
guvernamentale atît în interiorul ță
rii, cît și în relațiile internaționale*.

Amintind că Fanfani a promis că 
se va ocupa de rezolvarea unor

e-probleme ale politicii sociale 
conomice, Togliatti a spus în 
nuare : Totuși, tocmai atunci 
trece la o definire clară a liniei ge
nerale, la examinarea problemelor 
reale și a căilor spre rezolvarea for 
concretă, șeful guvernului dă dova
dă de nesiguranță, cade în ambi
guitate și manifestă o lipsă de ho- 
tărîre și, după cît se pare, încep să 
precumpănească aspectele care 
lasă deschisă calea spre capitula
te și spre mersul înapoi.

Comuniștii — a declarat Togliatti 
— vor vota împotriva încrederii în 
guvernul Fanfani.

Și 
corili- 
cînd

rea luptei oamenilor muncii din alte 
țări capitaliste europene, în special 
din Germania occidentală, Italia și 
Marea Britanie pentru satisfacerea 
revendicărilor lor, ceea ce creează 
noi posibilități favorabile pentru 
acțiunile comune ale forțelor mun
citorești și sindicale.

Autorii declarației subliniază im
portanța noilor eforturi în lupta 
pentru pace, pentru dezarmarea ge
nerală și totală și îndeamnă la dez
voltarea continuă a luptei împo
triva militarismului vest-german și 
a bazelor Bundeswehrului din Fran
ța și Belgia, pentru Tratatul de 
pace cu ambele state germane, pen
tru transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber și pentru 
recunoașterea R. D. Germane.

Cele două partide își reafirmă fi
delitatea de nezdruncinat față de 
Declarația celor 81 de partide co
muniste și muncitorești. Ele con
damnă activitatea scizionistă a con
ducătorilor Partidului Muncii din 
Albania, care și-au manifestat ati
tudinea dușmănoasă față de tezele 
fundamentale ale acestui document, 
precum și față de tezele Congrese
lor al XX-lea și al XXII-lea ale Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice — avangarda mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Numai pe baza fidelității față de 
marxism-leninism și de internațio
nalismul proletar, față de obliga
țiile asumate în comun, se arată în 
încheierea declarației, se poate dez
volta continuu solidaritatea mișcării 
comuniste internaționale.
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Dezarmarea generală și
asigurarea păcii

In centrul atenției opiniei publice internaționale 
stă noul mesaj al lui N. S. Hrușciov. Deși propu
nerea Uniunii Sovietice — ca tratativele de dezar
mare să înceapă la nivel înalt — reprezintă cea 
mai bună soluție, guvernul sovietic, dînd o nouă 
dovadă de bunăvoință și înțelegînd să folosească 
orice posibilități pentru a se păși la rezolvarea, vi
talei probleme a dezarmării, s-a declarat de acord 
ca lucrările Comitetului celor 18 state să înceapă 
la nivelul miniștrilor de Externe și să trimită la 
Geneva pe A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

Totodată, în mesajul lui N. S. Hrușciov se arată' 
căile care pot asigura succesul tratativelor d.e la 
Geneva. In comentariile lor. ziarele din numeroase 
țări aii apreciat răspunsul lui N. S. Hrușciov ca 
pozitiv, ca „o dovadă că Uniunea Sovietică nă-

zuiește sincer spre tratative...". (Ziarul-australian 
„Age").

In această lumină se înmulțesc în lumea întrea
gă criticile față de hotărîrea S.U.A. de a relua ex
periențele nucleare în atmosferă, considerînd-o ca 
o expresie a intenției puterilor occidentale de a 
condamna la eșec tratativele de la Geneva. Zia
rele apusene — și în special cele franceze — cri
tică aspru gestul Franței care a decis să nu parti
cipe la conferința de la Geneva.

In aceste zile, în ajunul tratativelor pentru de
zarmare, ia amploare lupta popoarelor care cer pu
terilor occidentale să dea dovadă de luciditate po
litică, să renunțe la experiențele cu arma nucleară, 
creîndu-se astfel condiții pentru desfășurarea cu 

.rezultate pozitive a lucrărilor Comitetului celor 18 
state.

Cuvîntarea 
lui A. Novotny

Mișcarea de eliberare națională 
este de nestăvilit

MMM
.j..;.........

BĂL,

Demonstrații 
în pofida represiunilor
NEW YORK 7 (Agerpres). — în 

S.U.A. se intensifică represiunile 
polițienești împotriva demonstran
ților care condamnă hotărîrea de 
reluare a experiențelor atomice în 
atmosferă de către Statele 
Numai la New York, în 
trei zile, au fost arestate 
soane.

în pofida represiunilor, 
strații împotriva hotărîrii S.U.A. 
de a relua experiențele cu arma 
atomică în atmosferă au continuat 
să se desfășoare în mai multe lo
calități, printre care Philadelphia și 
Germantown.

Unite, 
ultimele 
74 per-

demon-

Răspunsurile lui J. Kennedy și H. Macmillan 
la mesajul lui N. S. Hrușciov

WASHINGTON 7 (Agerpres).TASS. 
Casa Albă a dat publicității textul 
mesajului de răspuns al președinte
lui S.U.A., J. Kennedy, la mesajul 
din 3 martie al șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov. Kennedy 
declară. în mesajul său că este bucu
ros că lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare se vor deschi
de la 14 martie la Geneva la nivelul 
miniștrilor.Afacerilor Externe. Pre
ședintele își exprimă, de asemenea, 
satisfacția că A. A. Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
va putea să se întîlnească la Gene
va cu miniștrii Afacerilor Externe 
ai S.U.A. și Angliei înainte de înce-

perea lucrărilor Comitetului celor 
18 pentru a duce tratative prelimi
nare. El propune ca miniștrii celor 
trei puteri să se întîlnească la 12 
martie.

LONDRA 7 (Agerpres). Un răs
puns asemănător celui dat de pre
ședintele S.U.A. a dat și primul mi
nistru al Angliei, H. Macmillan, 
mesajul din 3 martie al lui N. 
Hrușciov.

S. U. A. pregătesc
în zgomotul exploziilor

7 (Agerpres).

In Camera Comunelor

Guvernul englez criticat gu asprime 
pentru hotărîrea de a relua experiențele nucleare

LONDRA 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 5 martie în Camera Co
munelor, primul ministru englez 
Macmillan și-a exprimat deplina so- 
lidaritaie cu declarația președintelui 
S.U.A., Kennedy, cu privire la re
luarea experiențelor nucleare ame
ricane în atmosferă. Macmillan a 
Subliniat că această declarație a fost 
făcută după consultări între guver
nele Angliei și Statelor Unite.

:*

care au du- 
problemelor

în numele

LONDRA 7 (Agerpres). — La 6 
martie, în Camera Comunelor au 
luat sfîrșit dezbaterile, 
rat două zile, asupra 
militare.

în numele meu și
multor membri laburiști ai Camerei 
Comunelor condamn exploziile nu
cleare americano-engleze, a declarat 
Emrys Hughes, care a luat primul 
cuvîntul. Numeroși englezi, a sub
liniat Hughes, împărtășesc acest 
punct de vedere. Nu sîntem de a- 
cord cu declarația lui Gaitskell, li
derul Partidului laburist, care a 
aprobat reluarea experiențelor ter
monucleare de către Statele Unite. 
Punînd la îndoială „necesitatea mi
litară“ a acestei hotărîri, vorbitorul 
a spus că „Kennedy a făcut un pas 
greșit“.

Hughes a salutat consimțămîntul 
guvernului sovietic de a lua parte 
la lucrările Comitetului pentru 
dezarmare, alcătuit din 18 țări, la

nivelul miniștrilor Afacerilor Ex
terne, subliniind că prin adoptarea 
acestei poziții, U.R.S.S. a contribuit 
la slăbirea încordării internaționale. 
El a chemat guvernul englez să dea 
dovadă de independență la tratati
vele de la Geneva. Dacă vom urma 
cu docilitate politica Pentagonului, 
a declarat Emrys Hughes, tratati
vele se vor solda cu un eșec. Labu
ristul Harold Wilson a cerut guver
nului să declare la conferința de la 
Geneva că trebuie să se pună capăt 
răspîndirii armei nucleare. în acest 
scop, a declarat Wilson, guvernul 
trebuie să elaboreze un plan de re
nunțare unilaterală- la înarmarea 
nucleară a Angliei. Wilson a che
mat de asemenea, pe Macmillan și 
Kennedy să ia parte personal la 
tratativele de la Geneva, de îndată 
ce se vor ivi primele simptome de 
impas în lucrările Comitetului.

Partidul liberal, a declarat în ca
drul dezbaterilor Grimond, liderul 
acestui partid, se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva strategiei bazate pe 
„factorul de descurajare“ nuclear.

Fiind pusă la vot, rezoluția de 
neîncredere în guvern în legătură 
cu politica în problemele apărării, 
rezoluție prezentată de Partidul la
burist, a fost respinsă de majori
tatea guvernamentală.

„Hrușciov cere întrecere pe 
t&rîm pașnic, nu în domeniul 
înarmărilor“, scrie în titlu ziarul 
grec „TO VIMA", publicînd me
sajul lui N. S. Hrușciov.

Răsfoind presa străină

„Cine se teme de dezarmare“

la 
S.

WASHINGTON
După cum relatează agențiile 
presă, comisia S.U.A. pentru ener
gia atomică a anunțat că la 6 martie 
la poligonul din Nevada a fost efec
tuată o nouă experiență subterană 

cea de-a 20-a 
experiențe.

cu arma nucleară — 
din actuala serie de

de

PRAGA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția CETEKA, 
președintele R. S. Cehoslovace, A. 
Novotny, a declarat într-o cuvîn- 
tare rostită la recepția din Hradul 
din Praga cu prilejul Zilei interna
ționale a femeii că conducătorii de 
stat ai puterilor occidentale nu au 
renunțat la politica de pe poziții 
de forță și de amenințări la adresa 
Uniunii Sovietice și a tuturor state
lor și popoarelor iubitoare de pace. 
Aceasta o dovedește atît respin
gerea de către ei a propunerii lui 
N. S. Hrușciov, ca lucrările Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare să înceapă / la nivelul șefilor 
de state sau guverne, cît și decla
rația președintelui Kennedy că 
S.U.A. au hotărît să reia experien
țele nucleare în atmosferă.

In ciuda acestor fapte, Uniunea 
Sovietică și-a exprimat acordul ca 
tratativele să înceapă la nivelul 
miniștrilor Afacerilor Externe. A- 
ceasta constituie o nouă manifes
tare a dorinței Uniunii Sovietice de 
a crea baza bună și atmosfera 
prielnică pentru lucrările Comite
tului celor 18 state.

Referindu-se la problema înche
ierii Tratatului de pace cu Germa
nia și a rezolvării situației anor
male din Berlinul occidental, pre
ședintele Novotny a subliniat că 
hotărîrea Uniunii Sovietice și a în
tregului lagăr socialist de a amina 
data încheierii tratatului de pace 
este numai o manifestare de bună
voință. menită să contribuie la 
realizarea înțelegerii reciproce, dar 
nu o manifestare de slăbiciune.

Dacă puterile occidentale cred că 
ele vor obține vreo concesie prin 
noile lor revendicări și amenințări 
la adresa lagărului socialist, atunci 
ele se înșeală amarnic.

A început faza finală a tratativelor
franco-algeriene
turistică de pe

demonstra|ie a

încetarea cursei înarmărilor depinde 
de eforturile tuturor partizanilor păcii

Declarația lui J. Bernal
LONDRA 7 (Agerpres). — John 

Bernal, președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii, 
a condamnai la 6 martie intenjia 
S.U.A. de a relua în aprilie expe
riențele nucleare în atmosferă.

Hotărîrea guvernului S.U.A. de a 
reîncepe experiențele nucleare dă 
o gravă lovitură năzuințelor de 
pace ale popoarelor. Consiliul 
Mondial al Păcii, a declarat el, 
luptă neobosit împotriva electuării 
de experiențe nucleare șl cere înce
tarea lor,

In continuare, J. Bernal a arătat

că înțelegerea ca lucrările Comite
tului celor 18 penfru dezarmare să 
înceapă ia Geneva la nivelul mi
niștrilor Afacerilor Externe dă te
mei pentru speranțe. înfăptuirea 
acestor speranțe și încetarea cursei 
tot mai periculoase a înarmărilor, 
depind de eforturile partizanilor 
păcii din întreaga lume. Ei trebuie 
să-șl exercite influența asupra gu
vernelor lor pentru a asigura cit 
mal grabnic succesul tratativelor 
cu privire la dezarmare, inclusiv 
realizarea unui acord privind inter
zicerea experiențelor nucleare.

Evian, localitate 
malul francez al lacului Leman, 
a redevenit dé miercuri dimi
neață, locul de desfășurare a 
tratativelor între delegațiile gu
vernului francez și Guvernului 
Provizoriu ăl Republicii Algeria. 
Cu un an în. urmă, tot aici, la 
Evian, au început negocierile 
franco-algeriene, intrate acum în 
faza lor finală.

Tratativele începute azi au ca
racter oficial și 
urmează contac
telor secrete care 
au avut loc în 
localitatea Rous
ses din munții 
Jura, între 11—I!) februarie. Ul
terior, după cum se știe, Consi
liul Național al Revoluției Alge
riene (C.N.R.A.), întrunit la Tri
poli, în Libia în sesiune extraor
dinară. a însărcinat G.P.R.A. să 
continue tratativele, iar guvernul 
francez, la rîndul său, a aprobat, 
după, cum relatează presa, rapor
tul lui Louis Jbxe, șeful delega
ției Franței.

In cercurile ziaristice de aici 
se spune că ceva important „pla
nează în aer" și că dm putea fi 
martorii unui moment istoric — 
și anume încetarea focului în Al
geria. ;

Observatorii se feresc însă să 
afișeze prea mult optimism. Și 
aceasta pentru motive întemeiate. 
Intr-adevăr, e suficient să des
chizi în aceste zile un post de 
radio și să asculți relatările eve
nimentelor dramatice, sînge- 
roase, provocate zilnic de bandele 
O.A.S. in Algeria și Franța, sau*

numai să constați drasticele mă
suri de securitate luate la Evian 
sau la reședința elvețiană, a de
legației algeriene, pe celălalt mal 
al Lemanului, ca să-ți dai seama 
că probleme grave continuă să 
pericliteze reinstaurarea păcii în 
Algeria.

Nesfîrșițele fărădelegi ale cri
minalilor ultracolonialișți care au 
creat în marile 
stare de totală

Corespondenfă din Evian

orașe algeriene o 
nesiguranță, sînt 
evocate cu îngri
jorare de ziariș
tii sosiți la Evi- 
an. Se spune de 
altfel că aceasta 
va fi una 'din 

primele probleme pe care o va 
ridica delegația algeriană.

In ce privește restul punctelor 
ce vor fi discutate, ele se referă 
printre altele la forța publică, cît 
și la puterea executivă .căreia îi 
va reveni sarcina să. conducă Al
geria în perioada de tranziție. Cît 
despre durata tratativelor., este 
încă prematur să se facă preci
zări mai ales că, deși oficiale, 
discuțiile dintre cele două dele
gații continuă să rămînă deo
camdată tot atît de secrete ca. 
cele de la Rousses. Presa asistă 
doar la sosirea celor trei eli
coptere care aduc pe delegații 
algerieni de pe -malul elvețian 
al. flecului, la hotel „Park" diil 
Ev.ian; am putut .afla,, pînă la. ora 
cind. transmit aceste rînduri, că 
prima: întîlnire a fost rezervată 
stabilirii ordinei de zi.

TUDOR VORNICU
7 -martie 1962

Franța și „politica absenței"
Comentariile critice ale presei pariziene

Aspect de la o 
populației algeriene pentru inde
pendența națională a Algeriei. Ma- 
nifestanții poartă lozinci prin care 
își exprimă solidaritatea cu acțiu
nile guvernului provizoriu ai Repu
blicii Algeria (G.P.R.A.).

---- o»o----

Zan?iLarul pe calea 

enței

LONDRA 7 (Agerpres). — La 14 
martie începe la Londra conferința 
cu privire la viitorul insulelor Zan
zibar și Pemba, aflate sub protecto
rat britanic.

Trei miniștri ai Zanzibarului au 
declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă la Londra, că guvernul 
protectoratului și principalele parti
de politice cer ca independența 
Zanzibarului să fie proclamată în 
luna o-ctombrie a acestui an.

Adepții coexistenței pașnice au obținut 
în alegerile din Indiasuccese

Sub titlul de mai sus ziarul vest- 
german „Die Andere Zeitung" scrie : 
„La 14 martie vor începe la Geneva 
tratativele de dezarmare. In legătură 
cu aceasta, de la Washington s-au 
aflat cîteva fapte oarecum conclu
dente penfru tendințele americane la 
această conferință. Guvernul ame
rican a înființat anume pentru pregă
tirea conferinței de dezarmare o co
misie de experfi compusă din nouă 
oameni care se ocupă „preventiv” 
cu cercetarea efectelor unei even
tuale dezarmări asupra economiei a- 
mericane. Experții au ajuns la con
cluzia că o dezarmare — și suspen
darea comenzilor militare — ar de
termina o depresiune în economia a- 
mericană.

Abstracfie făcînd de faptul că ba
zele unei orînduiri economice care 
funcționează într-o anumită măsură 
numai în condițiile cursei înarmărilor 
nu pot fi din cele mai bune, se pune 
întrebarea ce concluzii va trage co
misia experților din aprecierea sa. 
Guvernul și industria ar trebui să în- 
tîmpine printr-o „planificare rațio
nală" o eventuală depresiune, de
clară comisia. Care este însă părerea 
acelora care sînt interesafi în men
ținerea și forțarea continuă a înar
mării pentru că profită de pa 
urma ei 7

In actualul proiect al bugetului a- 
merican te prevăd 52,7 miliarde do
lari pentru înarmare (dintr-un buget 
global de 92,5 miliarde I). Concer
nele de armament includ înecai culele 
lor pentru anul acesta o creștere a 
profiturilor cu 20 la sută. Ele au cal
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mili- 

peste

arma-
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cula) de asemenea că, In condifiile 
intensificării continue a înarmării 
mericane, în 1965 cheltuielile 
tare se vor ridica probabil la 
60 miliarde dolari.

Prin urmare, concernele de
ment continuă să elaboreze planuri, 
deși într-o direcfie total opusă celei 
recomandate de Comisia exper- 
filor. Cercurile cele mai reacțio
nare — tocmai acele cercuri care nu 
sînt dispuse să renunțe la profiturile 
lor de pe urma înarmării — între
prind totul pentru a influenta și opi
nia publică în sensul dorit de ele. Un 
exemplu îl oferă poziția generalului 
Walker, demis din funcția să, care pînă 
de curînd mai definea un post de con
ducere în forjele armate americane 
staționate in R.F.G. El a trebuit să fie 
înlocuit pentru că și-a exprimat prea 
pe față concepțiile potrivnice ajunge
rii la o înțelegere. Astăzi el activează 
în calitatea unuia din principalii pur
tători de cuvin! ai acelor cercuri care 
vor să zădărnicească destinderea pe 
plan international și care dezlănțuie 
o adevărată campanie de ură pe 

' terenul unui anticomunism primitiv.
Nimeni nu poate presupune că în 

condifiile dezarmării economia so
vietică ar avea de suferit,

Prin urmare, cine se teme de dez
armare : Hrușciov, sau acei industriași j 
americani care nu vor să renunțe la ) 
profiturile din ce în ce mai mari de j 
pe urma industriei de armament și j 
care evocă stafia unei depresiuni ca 
argument împotriva dezarmării l" 
Concluzia la care ajunge ziarul esfe 
profund acuzatoare penfru cercurile J

PARIS 7 (Agerpres). — Refuzul 
guvernului francez de a participa 
la lucrările Conferinței pentru de
zarmare de la Geneva este condam
nat de majoritatea ziarelor pariziene 
de miercuri. Comentatorii își ex
primă părerea că acest refuz va 
avea consecințe asupra prestigiului 
Franței, în momentul în care, după 
cum scrie 
Gaulle 
Franța 
ce i se 
țional“.

„LE FIGARO“ apreciază că „ati
tudinea adoptată de guvernul fran
cez este cu atît mai puțin explica
bilă cu cît ea contrazice chiar 
dorința exprimată deseori de con
ducătorii noștri de a vedea instau
rată o strînsă cooperare franco- 
angio-americană în domeniul marii 
politici mondiale“. Respingînd orice 
explicație 
rul scrie : 
asemenea 
interes și 
dea ce cîștigă Franța prin refuzul 
de a participa la orice contact îm
preună cu aliații ei. Ne temem că 
menținînd această atitudine vom 
descoperi într-o zi că politica ab-

senței nu poate da decît fructe 
amare".

„LIBÉRATION“ consideră poziția 
adoptată de guvernul francez de 
neparticipare la Conferința de la 
.Geneva drept „ridicolă și gravă".

„LE POPULAIRE“, „De 
repetă fără încetare că 
trebuie să-și-recapete locul 
cuvine în concertul interna-

în această problemă, zia- 
„Să nu ni se spună că o 
întîlnire nu ar prezenta 
utilitate., Nu se poate ve-

★

Exprimîndu-și amărăciunea . fa|ă 
de pozifia Franfei, „LE MONDE” 
scrie : „Prinfr-un paradox, omul 
(De Gaulle — n.r.), care luptă de 
22 de ani pentru ca Franfa să aibă 
din nou un „rang”, va obține ca 
Uniunea Sovietică, Statele Unite și 
Marea Brifanie să discute fără el 
despre viitorul planetei noastre... 
Dacă Palatul Elysée nu va face la 
timp o cotitură necesară, va trebui 
să privim cum cei mari se vor 
obișnui din nou să renunfe la 
Franfa".

k

Și în presa americană se expri
mă reproșuri la adresa 
„Unitatea . ___
„NEW YORK TIMES" — a fost 
prejudiciată de boicotarea de că
tre Franja a conferinfei de la Ge
neva"

Franfei.
Occidentului — scrie

• ir

gene- 
electorală au parti- 
parfide politice. In 

guvernamental — 
indian, și de prin- 
opozifie, Partidul

353 mandate și 45,6 la sută din votu
rile exprimate, fa|ă de 371 mandate 
și 47,78 la sută din voturi obținute cu 
ocazia alegerilor precedente în 1957. 
In alegerile pentru adunările legisla
tive ale statelor, Partidul Congresului 
a obfinut 1.768 de locuri din cele 
2.904 atribuite pînă în momentul 
Îa|ă.

Rezultatele obfinute de partidul 
guvernămînt arată că mase largi 
alegători aprobă, în linii mari, 
fica guvernului condus de
Nehru, care promovează o politică ba
zată pe principiile coexistentei paș-
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precum și pe unii foști membriIntre 16 și 25 februarie în India au 
avut loc alegeri parlamentare. Cei 210 
milioane de alegători au tost chemați 
să aleagă 494 deputafi în Camera in
ferioară a parlamentului indian și 2930 
deputaji în adunările legislative ale 
statelor (provinciilor).

De la proclamarea independentei, 
este penfru a treia oară cînd în India 
are loc o consultare electorală 
rală. La campania 
cipaf peste 20 de 
afară de partidul 
Congresul national 
cipalul partid din
Comunist din India, au mai luat parte 
două partide care se intitulează socia
liste (Partidul Popular Socialist și Par
tidul Socialist din India), precum și 
partidele de dreapta : Swatantra, Jan 
Sangh, Hindu Mahasabha și altele.

Acum, au fost publicate rezultate o- 
ficiale ale alegerilor pentru 485 locuri; 
mai urmează să fie atribuite deci 9 
mandate, dar, évident, aceasta nu va 
modifica configurația generală a orga
nelor legislative respective. La urne 
s-au prezentai aproape 114 milioane 
alegători, adică 53,7 la suță din cei 
înscriși, fafă de mai pufin de 50 la sută 
la alegerile trecute din 1957.

Partidul Congresul national indian 
își njenjine în. general pozifia de cel 
mai important partid al tării, obtinînd 
în Camera inferioară a parlamentului

Șierl,' .
ai partidului Congresului, a ieșif slăbit 
din alegeri.

Deosebit de 
tălia electorală 
(orală Bombay 
acjionare și-au 
nit pe candidatul de dreapta Kripalani 
împotriva ministrului Apărării, Khrisna 
Menon, căruia imperialiștii americani 
nu-i iartă — așa cum a scris făjiș 
„New York Herald Tribune" — că în 
calitate de reprezentant al fării sale la 
O.N.U. a demascat adesea acțiunile 
agresive ale puterilor occidentale a 
sprijinit propunerile utile cauzei pă. .i 
și prieteniei între popoare. Candidatul 
reacfiunii a fost înfrînt, iar Menon, 
sprijinit și de comuniști, a fost reales 
cu o majoritate sporită de voturi, în
trunind cu 145.000 de voturi mai mult 
decît adversarul său.

O grea înfrîngere a suferit în ale
geri și partidul popular socialist, partid 
al reformismului.

Un important 
obținut Partidul 
care define pînă 
inferioară 29 de 
în 1957. Pentru 
votat 10 la sută 
rilor, în comparație cu 8,92 la suta 
la trecutele alegeri. în felul acesta, 
comuniștii își întăresc pozifia de prin
cipal partid de opozifie în parlament. 
Un succes și mai însemnat a . înregis
trat partidul comunist în aleZă e 
pehtru adunările legislative ale stai • 
lor. In comparație cu alegerile din 
1957, numărul deputajilor comuniști 
din aceste adunări a crescut cu peste 

— i-a atras critici în timpul o treime, de 
victorie au 
statul Andhra 
51 de locuri 
trecut.

Succesele
' P.C. din India dovedesc că în această 
mare tară ca1 și în atîtea alte locuri, 
în jările capitaliste dezvoltate ca și în 
tinerele state care și-au cîștigat de 
curînd independenta, comuniștii repre
zintă o forjă politică în continuă dez
voltare și ascensiune în anii din urmă ; 
lupta lor neînfricată pentru interesele 
vitale ale poporului, penfru pace, 
penfru coexistentă pașnică și prietenie 
cu țările socialiste, popularizarea largă 

realizărilor țărilor so-

de

de 
de 

poli- 
premierul

COMENTARIUL ZILEI

semnificativă a fost bă- 
în circumscripția elec- 
de nord. Partidele re
unit forjele și au spriji-
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nice, depunînd eforturi penfru men
ținerea păcii și înfăptuirea dezarmării 
generale și totale. Alegătorii care și-au 
dat votul pentru partidul Congresului 
au arătat că sprijină, pe plan intern, 
acele acjiuni și măsuri ale guvernului 
care au drept scop lichidarea moște
nirii coloniale, industrializarea fării, 
consolidarea independentei. In același 
timp însă, faptul că partidul Congresu
lui nu și-a îndeplinit un șir de promi
siuni făcute la alegerile trecute — în
deosebi în privinfa reducerii șoma
jului, a efectuării unei reforme agrare 
radicale, a slăbirii influentei domi
nante a monopolurilor americane și 
engleze în unele ramuri vitale ale e- 
conomiei - 
campaniei electorale și s-a reflectat, 
după cum remarcă unii observatori 
în faptul că el a înregistrai o scădere 
a numărului de voturi și de mandate.

Spre deosebire de alegerile desfă
șurate cu ani în urmă, recentele ale
geri au prezentat unele trăsături deo
sebite. Dacă în 1951—1952 și în 1957 
lupta electorală s-a dat îii special în
tre candidajii partidului de guvernă
mînt și candidajii partidelor care se 
situează la stînga lui, de data aceasta 
lucrurile s-au schimbat — tortele pa
triotice (din rîndul Partidului., Congre
sului, Partidul Comunist și alte forfe 
de stînga) au înfruntat în colaborare 
„primejdia de. dreapta"/ concretizată de către ei 'a 
în- prögiamele ' antipopulare ale parti- cialiste tac să crească necontenit pre- 
delor de extremă dreapta Jan Sangh stigiul și influenja comuniștilor în rîn-
și Swatantra, partide ale reacfiunii dul maselor' largi, subminînd pozițiile 
spt4jiffife;deH4mpei4ytșfiLă'mwîcăm7;FârL hfeacjtarfii 'irtTerne și ale- sprijinitorilor 
tidul Swatantra, care grupează pe ei imperialiști.
foștii prinfi, pe marii capitaliști și mo- NICOLAE N. LUPU
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succes în alegeri a 
Comunist din India, 

în prezent în Camera 
mandate fală de 27 

Partidul Comunist au 
din numărul alegăto-
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pruiunu dtuAdiudte pciiiru ceiuuiiic ■! 
imperialiste agresive din S.ILA. •j-.-

NEW YORK. 
Frank Wilkinson, 
care a fost con
damnat Ia 9 luni 
închisoare pen
tru campania des
fășurată împotri
va Comitetului 
pentru cercetarea 
activităților anti- 
americane (comi
tet folosit de 
cercurile reacțio
nare din S.U.A. ca 
instrument de re
primare a ele
mentelor demo
cratice) vorbește 
in fața unei mari 
adunări cu prile
jul eliberării sale.

Lozinca de dea
supra mesei cere 
desființarea Comi
tetului pentru cer
cetarea activități
lor antiamericane.

la 107 la 153. O mare 
înregistrat comuniștii în 
Pradej, unde au cîștiggt 

fa(ă de 15 cît aveau în

obfinule în alegeri de
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