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0 REZERVA IMPORTANTA 
A ÎNTREPRINDERILOR

Raioane!« Strehaia, Gilort și Tg. Jiu Raionul
întreprinderile industriale din 

țara noastră sînt dotate an de an 
cu mașini și agregate modeme care 
asigură ridicarea necontenită a ni- 

„ velului tehnic al producției.
'■există fabrică sau uzină 
să nu fi primit mașini 
utilaje noi, fabricate în cea 
mare parte de industria noastră 
constructoare de mașini. Potrivit 
Directivelor Congresului al IlI-lea 
al partidului, în perioada planului 
de 6 ani vor fi lărgite și reutilate 
aproape 400 de întreprinderi din 
toate ramurile industriei.

în ridicarea nivelului tehnic al 
întreprinderilor industriale, o cale 
principală o constituie și moderni
zarea mașinilor existente — rezer
vă importantă de folosire mai bună 
a capacităților de producție și de 
sporire, pe această bază, a produc
ției și productivității muncii. înțe- 
iegînd necesitatea punerii în valoa
re a acestei rezerve deosebit de în
semnate pentru economia naționa
lă, în.tot mai multe întreprinderi, 
alături de proiectanți și ingineri, 
zeci și zeci de muncitori și tehni
cieni pasionați pentru nou, pentru 
perfecționarea tehnicii vin cu pro
puneri valoroase privind moderni
zarea unor mașini și utilaje și par
ticipă direct la înfăptuirea propu
nerilor pc care le fac.

în sectorul prelucrător al uzinei 
„7 Noiembrie”-Craiova se afla de 
multă vreme o raboteză mare ; ea 
avea însă un randament scăzut din 
cauză că era acționată cu curele. 
Muncitorul Conștantin Julea a pro
pus să fie adaptată o cutie de vi
teză pentru ca randamentul mași
nii să crească. Nu numai că a ve
nit cu ideea, dar a perseverat ca so
luția propusă să fie aplicată și a 
participat el însuși la realizarea ei. 
Prin îmbunătățirile aduse, raboteza 
și-a mărit simțitor randamentul ; 
ea prelucrează acum simultan 10 
fuzete pentru remorca cisternă, a- 
vînd o productivitate cu peste 50 
la sută mai mare ca înainte. Ase
menea exemple găsim și în alte în
treprinderi. în cadrul întrecerii so
cialiste, acțiunea de modernizare a 
mașinilor ocupă un loc tot mai im
portant.

Marea însemnătate a moderniză
rii diferitelor mașini și utilaje 
existente în întreprinderi constă în 
faptul că ea mărește durata de ex
ploatare și randamentul acestora 
și se efectuează, în cele mai multe 
cazuri, cu cheltuieli relativ mici. Cu 
anumite modificări constructive, 
prin adaptarea și echiparea loi' cu 
diferite aparate și dispozitive, ma
șinile și utilajele modernizate pot 
fi folosite în continuare cu un ran
dament apropiat ,de cel al mașini
lor și utilajelor de fabricație nouă.

Multe colective de întreprinderi 
au obținut în ultimii ani realizări 
de seamă în acest domeniu. Conclu
dentă este experiența uzinelor 
„Steagul Roșu“ Brașov. Aici, la pro
punerea comitetului de partid, s-a 
înființat — în lumina Hotărîrii par
tidului și guvernului cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției — o grupă de modernizare 
alcătuită din ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași. De la înființa
rea acestei grape și pînă în pre

Nu 
care 
sau 
mai

zent au fost modernizate zeci și 
zeci de mașini. S-a urmărit pe de 
o parte îmbunătățirea performan
țelor tehnice ale acestora (mărirea 
puterii, a vitezei de tăiere, a tura
ției), iar pe de altă parte executa
rea anumitor modificări construc
tive ale mașinilor-unelte și dota
rea acestora cu diferite dispozi
tive în vederea specializării lor 
pentru executarea diferitelor re
pere. Realizările obținute în aceas
tă uzină s-au dovedit eficiente. Este 
grăitor următorul exemplu : prin e- 
chiparea unui strung cu un dispo
zitiv de copiat hidraulic și alte cî
teva dispozitive pentru operația de 
stranjit a fuzetei de la autocamion, 
randamentul a crescut cu 30 la sută 
și, în plus, s-a îmbunătățit simți
tor calitatea pieselor prelucrate.

Bune rezultate au fost obținute 
și la uzinele de tractoare din Bra
șov. Prin modernizarea cubilouri- 
lor, producția acestora a Crescut cu 
peste 2 tone fontă pe oră ; impor
tant este faptul că pentru această 
modernizare s-au cheltuit doar 
80.000 lei, în loc de 800.000 lei, cit 
ar fi fost necesar pentru a se ob
ține același spor de producție prin 
construirea unor capacități noi. La 
numai 130 mașini-unelte moderni
zate în mai multe întreprinderi din 
industria constructoare de mașini 
printre care : uzinele de autocami
oane și de tractoare din Brașov, 
uzinele „1 Mai"-Ploiești și altele — 
randamentul acestor mașini a spo
rit pînă la 40 la sută. Calculele a- 
rată_ că prin modernizare aceste 
mașini aduc întreprinderilor o eco
nomie anuală de aproximativ 3 mi
lioane lei.

Posibilități de creștere a indici
lor de utilizare a unor mașini, prin 
diferite modernizări, există și în
întreprinderile in
dustriei ușoare 
—■ în special în 
filaturi și țesăto
rii. Colectivul fi
laturii de la uzi
nele textile „30 
Decembrie” din 
Arad a obținut în 
ultimii doi ani, 
prin moderniza
rea unor utilaje 
montate cu ani în 
urmă, o creștere 
a producției cu 20 
la sută. Ce s-a 
întreprins, în e- 
sență, în această 
filatură ? O anali
ză făcută la pro
punerea comite
tului de partid a 
scos la iveală fap
tul că la secția 
caț'de exista o gî- 
tuire în producție 
și, din această ca
uză, producția de 
fire la mașinile cu 
inele era limita
tă. Prin îmbună
tățirile efectuate

regiunea
CRAIOVA (coresp „Scîn

teii“). în comunele și sa
tele raioanelor Strehaia, 
Gilort și Tg. Jiu s-a în
cheiat colectivizarea agri
culturii. Acum, în raionul 
Strehaia sîrit 51 gospodă
rii colective care unesc 
18.316 familii cu 50.300 ha, 
în raionul Gilort 24 gos
podării colective cu 11.582 
familii și 27.242 ha, iar în 
raionul Tg. Jiu, 25 gospo
dării colective cu 10.100 
familii și 23.965 ha.

La baza acestor rezulta, 
te a stat exemplul gospo
dăriilor colective vechi, 
cu experiență, care au 
obținut an de an rezulta
te bune în creșterea pro
ducției, dezvoltarea avu
tului obștesc și asigurarea 
unor venituri sporite mem
brilor lor. Colectiviștii 
din comuna Catane Vechi 
au
cut în medie la hectar 
2157 kg. grîu, 3050 kg. po
rumb, 21.400 kg. sfeclă de 
zahăr, aproape 2000 kg. 
floarea-soarelui.

au întîlnit 
țăranii cu 

individuale 
o serie de

regiunea
Rupea
Brașov

obținut anul tre-

Colecti
vistul Povel St. Bufu, din 
această gospodărie, a 
primit 4.756 kg. grîu, 4.334 
kg. porumb, 211 kg. zahăr, 
31 litri ulei și 
se, plus suma 
11.000 lei.

Sute și mii

alte produ- 
de aproape

da assme-

nea exemple 
întovărășiții și 
gospodării 
care au vizitat
gospodării colective frun
tașe. Acesta realfzări au 
fost larg popularizate pen
tru ca și restul țăranilor 
muncitori să pășească pe 
acest drum. Datorită con
ferințelor, serilor de calcul 
sau filmelor documentare 
cu subiecte din viața gos
podăriilor colective și prin 
munca de lămurire de la 
om la om, țăranii mun
citori, înțelegînd că singu
ra cale spre bunăstare 
este gospodăria colectivă, 
au pășit au încredere pe 
această cale.

Ca și în restul raioane
lor cu agricultura complet 
colectivizată, colectiviștii 
fac intense pregătiri pen
tru campania de primăva
ră, străduindu-se să valo
rifice astfel largile pers
pective create de ogoa
rele fără haturi.

Un număr însemnat de 
specialiști, ingineri și teh
nicieni agronomi, activiști 
de partid și de stat spri
jină gospodăriile colective 
nou înființate în vederea 
organizării muncii șl la 
întocmirea unor planuri 
judicioase de producție.

în urma constituirii gos
podăriilor colective din 
Crihalma, Bogata-Olteană, 
Fîntîna și Meteiaș, în raio
nul Rupea s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii, 
în cele 40 de gospodării 
colective sînt unite acum 
9.263 familii de țărani ro- 
mînl, germani, maghiari, 
care muncesc înfrățite o 
suprafață de peste 37.000 
ha. teren.

Realizările gospodăriilor 
colective din Gafa, Jibert, 
Criț și din alte sate au 
exercitat o puternică in
fluență asupra țăranilor 
întovărășiți și cu gospo
dărie individuală. Ca oas
peți ai gospodăriei colec
tive din Homoirod, ei 
văzut că colectiviștii 
obținut anul trecut pe 
prafețe întinse 35.000
sfeclă de zahăr la hectar, 
la grîu 2.400 kg., iar Ia po
rumb boabe aproape 2.500 
kg. De la cele 
131 de vaci bine 
îngrijite, hamo- 
rodenii au obți
nut peste 2.600 
litri lapte de fie
care vacă.

în raionul Ru
pea, 6 gospodă
rii colective au 
obținut producții 
de peste 2.000 
kg. grîu la ha., 
iar majoritatea 
gospodăriilor au 
realizat cu 6.000

au 
au 
su- 
kg.

kg. sfeclă de zahăr la ha. 
mai mult decît țăranii în
tovărășiți. Față de 1930, 
anul trecut numărul de 
bovine și de vaci aproa
pe s-a dublat.

Mulți colectiviști și-au 
construit case noi, și-au 
cumpărat mobilă, aparate 
de radio, mașini de cusut, 
ar agaze.

Toate aceste realizări 
au fost larg popularizate 
de către organele și or
ganizațiile de partid. în 
comune au apărut panouri 
comparative „Cine e mai 
cîștigat”, sau „Faptele 
vorbesc“.

De asemenea, s-au or
ganizat seri de calcul, de 
întrebări și răspunsuri etc.

Organele și organizații
le de partid, precum și 
lucrătorii sfatului popular 
raional sprijină acum tine
rele gospodării colective 
în organizarea muncii.

\

&

( In gospodăria de stat Fetești, regiunea Bucu- ] 
J rești, s-au și însămînțat peste 580 ha. culturi de j 
[ primăvară. Calitatea lucrărilor do pregătire a te-3 
f renului șl de semănat este cercetată îndeaproape j 
[ de inginerul agronom Nicolae Ion șl brigadierul j 
r Vasile Iordache. >(Continuare 

în pag. III-a)

In anul trecut, raionul Slobozia în
că

a 
obținut recolte bogate. Producția 
medie de porumb boabe pe raion 
a fost de peste 3.000 kg. la 
hectar. Ținînd seama de expe
riența și practica anilor trecuți, gos
podăriile colective și-au prevăzut în 
planurile de producție pentru anul 
acesta să realizeze recolte și mai 
mari, iar pe o suprafață de 12.000 
ha. să obțină 5.000 kg. porumb boa
be la hectar în teren neirigat. Aces
ta este un lucra foarte important. 
Numai că, pentru a realiza o pro
ducție ridicată, lucrările trebuie fă
cute la un înalt nivel agrotehnic, 

'încă de pe acum, cînd primăvara 
bate la ușă, totul să fie gata : tere
nul pregătit, fertilizat, sămînța asi
gurată și din soiul indicat de spe
cialiști, utilajul agricol bine pus la 
punct. Ce s-a făcut în această pri
vință în raionul Slobozia ?

Directorul S.M.T.-Grivița, 
Milinton Trif, împreună cu agrono
mul șef, Gheorghe David, și ingine
rul șef mecanic, Laurențiu Barbu, 
erau la „examen cu mecanizatorii", 
cum spunea un lucrător din stațiu
ne. Sala era arhiplină cu 
nizatori. Pe mese, diferite piese. Rînd 
pe rînd mecanizatorii veneau în fața 
comisiei de examinare. Stelian Plăe- 
șu, Marin V. Marin, David Dobre, 
Gheorghe Chiran au dat răspunsu
rile cele mai bune.

— Asta e ultima pregătire — ne-a 
relatat tov. director. în fiecare an, 
după încheierea învățămîntului de 
masă, se face o examinare profesio
nală a mecanizatorilor. Deja stațiu
nea a trimis tot utilajul agricol în 
gospodării. Oricînd tractoarele pot 
intra în brazdă. Pentru asigurarea 
recoltei de 5.000 kg. porumb boabe 
la hectar, s-au organizat cursuri 
speciale cu mecanizatorii și colecti
viștii, cărora li s-a vorbit despre ce 
trebuie făcut pentru realizarea pro
ducției planificate. Din fiecare^ bri
gadă de tractoare de la gospodăriile

colective desemnat cei mai
buni mecanizatori să lucreze pe su
prafețele destinate obținerii unei 
producții de 5.000 kg.

Multe gospodării colective sînt 
gata să treacă la semănat. La Milo- 
șești, cele 240 ha. din „lotul de 5.000 
kg.“ sînt ca un strat de grădină. în 
cîteva zile, colectiviștii vor termina 
de transportat întreaga cantitate de 
mraniță pe terenul care n-a fost în
grășat. Sămînța o au asigurată. La 
fel stau lucrurile și la gospodăriile 
colective din Iazu, Grivița și altele.

Nu în toate gospodăriile colective 
din raionul Slobozia se dă atenția

ța, terenul e mgrașat, ca exista 
drțimare din partea raionului, 
dînsul cunoaște situația.

Dar iată-ne și la raion. Aici 
prin cîtevacrurile s-au clarificat 

cifre.
„Avem nevoie de 345 

rumb, spunea tov.

Iu-

tov.

meca-

Pentru 5.000 kg, porumb 
boabe Ia hectar

pe suprafețe tot mai mari
î.

cuvenită pregătirilor pentru culti
varea porumbului în vederea obți
nerii unei producții de 5.000 kg. la 
hectar. Tov. Gheorghe Ghiban, 
vicepreședintele gospodăriei colec
tive din Smirna, ne arată că gospo
dăria n-are sămînța de porumb asi
gurată. A fost pe la secția agri
colă a sfatului popular raional cu 
cîteva zile în urmă și n-a găsit 
sămînța necesară. G.A.C.-Amara a 
prevăzut în planul de producție 
pentru acest an să realizeze 5.000 
kg. porumb boabe pe o suprafață 
de 407 ha. Este greu, de crezut însă 
că gospodăria va putea să realizeze 
această producție, dacă nu va fi 
sprijinită să-și asigure sămînța ne
cesară, să organizeze transportul 
mraniței pe cîmp.

Tov. Gheorghe Dumitrescu, șeful 
secției agricole, căruia i s-a adus 
la cunoștință telefonic situația din 
unele gospodării colective, susținea 
sus și tare că nu poate fi vorba de 
așa ceva, că gospodăriile au sămin-i

tone de po- 
Dumitrescu. 

Ne-au sosit prin Agrosem Urziceni 
225 tone, din care unitățile au pre
luat 175 tone. Din suprafața pla
nificată pentru 5.000 kg. porumb la 
ha. s-au împrăștiat îngrășăminte 
doar pe jumătate.

Dar aceasta nu este o problemă, 
tovarășe — ne asigură tov. Dumi
trescu. Chiar în zilele astea s-a ți
nut o ședință a comitetului executiv 
unde s-a analizat situați^ pregăti
rilor pentru campania agricolă de 
primăvară. în cîteva zile gospodă
riile vor avea întreaga sămînță, pă- 
mîntul se va fertiliza. Ați avut 
ghinion că pe ruta care ați fost, 
unele gospodării stăteau mai prost".

La gospodăria colectivă Misleanu, 
contabilul șef Mihail Crunțeanu ne 
spune că gospodăria a predat în
treaga cantitate de porumb pentru 
schimb și așteaptă anunțul de la 
secția agricolă 
rumbul hibrid, 
nici acum nu 
în gospodăriile

pentru a ridica po- 
S.M.T. ‘

a trimis tractoarele 
colective. La G.A.C. 

din Ciochina, mașina de bătut po
rumb e defectă, așa că nu a putut 
aduna sămînța necesară pentru 
schimb. Din cele 300 ha. doar 150 
sînt fertilizate.

Iată, deci, că nu e deajuns să ana
lizezi la reședința de raion situația 
pregătirilor pentru lucrările de pri
măvară. E necesară o muncă con
cretă de îndrumare pe teren, în 
mijlocul colectiviștilor, acolo unde se 
hotărăște soarta recoltei. De aceasta 
trebuie să țină seama tovarășii de 
la Sfatul popular' raional Slobozia.

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii”

Andrășești

$

Brigada condusă de Ștelan Botenescu de la uzina de pompe șl 
mașini agricole din București se numără printre brigăzile fruntașe 
din întreprindere. De anul trecut, do cînd a fost numit șef de bri
gadă, Borenescu se preocupă ca toți membrii brigăzii să-și ridice 
nivelul profesional, să lucreze din ce în ce mai bine.

In primele 2 luni din acest an, folosind din plin timpul de lucru 
și mașinile și apllcînd o serie de dispozitive, brigada a izbutit să 
reducă cu mult durata unor operații Ia piesele pe care Ie strunjeșto. 
In cadrul întrecerii socialiste, strungarii din brigadă împletesc lupta 
pentru calitate cu preocuparea de a utiliza cit mai chibzuit materia 
primă. In această perioadă, ei au economisit circa 1.000 kg. metal, 
în fotografie : strungarul Șteign Borenescu la locul său de muncă.

(Foto : R. Costin)

■
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Joi seara, la Teatrul de Operă și 
Balet, a avut loc adunarea festivă, 
organizată de Consiliul național al 
femeilor din R. P. Romînă și Comi
tetul orășenesc București al femei
lor cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua internațională a femeii.

Au luat parte numeroase femei 
din întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei, din unitățile agricole socia
liste din comunele învecinate, lu
crătoare pe tărîmul științei, artei și 
culturii, activiste ale organizațiilor 
de partid și obștești. Au asistat con
ducători:. ai instituțiilor centrale șl 
ai organizațiilor oamenilor muncii.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tov. Maria Rosetti, președinta Con
siliului național al femeilor din R.P. 
Romînă.

Sărbătorim anul acesta Ziua in
ternațională de solidaritate și luptă 
a femeilor din lumea întreagă — a 
spus printre altele vorbitoarea — 
în condițiile unor schimbări uriașe 
pe arena mondială în favoarea for
țelor progresului și păcii. Sistemul 
socialist devine factorul hotărîtor 
al dezvoltării mondiale. El înregis
trează victorii hotărîtoare în toate 
domeniile de activitate, în viața e- 
conomică, politică, culturală.

Vorbitoarea s-a referit pe larg la 
situația internațională, subliniind că 
la marea luptă a popoarelor pentru 
pace, pentru dezarmare generală și

totală, pentru întărirea colaborării 
între state, o contribuție de seamă 
aduc femeile din lumea
Ele cer ca marile cuceriri ale știin
ței și tehnicii să fie puse în slujba 
îmbunătățirii vieții și nu a distru
gerii ei. Mișcarea de femei din țara 
noastră, care ia parte activă la a- 
ceastă mare luptă, își exprimă de
plina solidaritate cu lupta dreaptă 
a femeilor din țările capitaliste și 
coloniale, împotriva jugului exploa
tării, pentru independență națio
nală, 
mai 
Ziua 
prilej de întărire a solidarității 
femeile sovietice constructoare 
comunismului, cu femeile din cele
lalte țări ale puternicului lagăr so
cialist, cu femeile Cubei eroice, cu 
toate femeile iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

Vorbitoarea a arătat în continuare 
că anul acesta femeile din țara 
noastră sărbătoresc ziua de 8 Mar
tie în condițiile unor noi victorii în 
lupta pentru desăvîrșirea construc-

întreagă.

pentru triumful cauzei celei 
nobile a omenirii — pacea, 

de 8 Martie constituie un nou 
cu 
ale

sentimente de 
femeile au pri- 
oamenii muncii 

din țara noastră, vestea că după re
giunile Dobrogea și București, în 
alte șapte regiuni ale țării — Ba
nat, Cluj, Galați, Hunedoara, Plo
iești, Argeș, Maramureș și intr-un 
număr important de raioane din 
celelalte regiuni, colectivizarea agri
culturii a fost încheiată.

Relevînd marile drepturi de care 
se bucură femeile în țara noastră, 
vorbitoarea a spus : „Femeile din 
patria noastră sînt profund recu
noscătoare partidului nostru pentru 
marile realizări, pentru viața nouă, 
liberă și demnă pe care o trăiesc 
astăzi, pentru minunatele condiții 
de muncă și cultură ce le-au fost 
create. Ele își manifestă recunoș- 
tința, dragostea lor față de partid, 
prin munca plină de abnegație 
devotament pentru realizarea 
succes a importantelor sarcini

ției socialiste. Cu 
înălțătoare bucurie, 
mit, alături de toți

(Continuare în pag. III-a)

Lucrările sesiunii generale 
a Academiei R. P. Romîne

Și 
cu 
ce

Se exfind metodele industriale 
în construcția de locuințe

Bucu-

tntr-un
a noilor cons-

Unul din noile cartiere ale 
reștluhil, icartleml Florea&oa, se va 
îmbogăți cu 288 de noi apar
tamente.

Pe o serie de șantiere se vor 
folosi soluții și procedee caro să 
permită darea în folosință, 
timp mai scurt,
truoții. Astfel, la Bacău, șantierul 
a fost organizat în așa fel incit s-au 
creat condiții pentru o execuție în 
lanț, mecanizarea corespunzătoare 
a lucrărilor și folosirea la maximum 
a capacității utilajelor. Aici, 200 de 
apartamente vor fl executate din 
panouri mari, livrate de fabricile de 
prefabricate de la Roman. în Bucu
rești, noile blocuri din cartierul Flo- 
reasca vor fi realizate după un pro
cedeu modern, foarte rapid : struc
tura de rezistență va fi turnată din 
beton armat în cofraje glisante, 
care se ridică automat o dată cu 
întreaga construcție. Din calculele 
Institutului de proiectări București,

reiese că prin aplicarea acestui sis
tem structura uliul bloc cu 10 etaje 
se realizează în numai 15 zile.

(Ageaipres)

Pentru muncitorii forestieri
Pentru muncitorii forestieri au fost 

construite în anii puterii populare 11.450 
de Cabane confortabile și sute de lo
cuințe. Ei au la dispoziție mai mult de 
1.000 de magazine și peste 270 de can
tine.

Cartea, radioul și cinematograful au 
pătruns pînă în cele mai îndepărtate ex
ploatări forestiere. Cele 1.400 de biblio
teci și cluburi, precum și cinematogra
fele amenațate în aceste exploatări, au 
permis desfășurarea unor bogate activi
tăți cultural-artistice.

In anul trecut, cișfigul mediu al mun
citorilor forestieri a crescut. Munci
torii din acest sector eu primit în 1961 
peste 46 milioane lei drept premii pen
tru depășirea producției și îmbunătățirea 
calității produselor. (Agerpreș)

Joi dimineața au continuat lucră
rile sesiunii generale a 
R.P. Romine.

în cadrul discuțiilor în jurul 
dării de seamă asupra ! ” 
Academiei șl proiectului de. plan de 
cercetări științifice pe anul 1962 au 
luat cuvîntul : academicienii Raluca 
Ripan, Al. Rosetti și Miron Nico- 
lescu, ing. Al. Boabă, secretar ge
neral al Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, Ilie Matei și 
prof. Traian Gheorghiu, membri co
respondenți ai Academiei, acad. A. 
Kreindler, Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, acad. C. D. Nenițescu, 
ing. C. Tuzu, ministrul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, acad. 
E. Bădărău, M. Suder, ministrul 
Economiei Forestiere, academicienii 
Elie Carafoli, I. S. Gheorghiu, Gr. 
Moisil, Gh. Oprescu, P. Constanti- 
nescu-Iași.

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — In sec
toarele întreprinderii de 
foraj Ploiești s-au luat 
anul acesta un șir de 
măsuri care să facă po
sibilă extinderea meto
delor avansate de 
muncă și îndeosebi a fo
rajului cu turbina. La 
noile sonde, geologii

Academiei

activității

în
mai
dărcea, prof. dr. Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, prof. N. Sălăgeanu, membru 
corespondent al A.cademiei, acad. 
I-Ioria Hulubei, Bujor Almășan, mi
nistrul Minelor și Energiei Electrice.

După terminarea discuțiilor a fost 
adoptată Hotărîrea sesiunii.

A fost apoi citită lista premiilor 
acordate de Academia R.P. Romîne 
pe anul 1960.

în aplauzele îndelungate ale 
celor prezenți, s-a dat citire 
scrisorii adresate de sesiune Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cuvîntul de închidere a lucrări
lor a fost rostit de acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne. . (Agerpres)

1>O---------- -------

ședința de după-amiază 
luat cuvîntul : acad. Al.

au
Co-

studiază structura stra
turilor și, acolo unde 
există condiții să se fo
reze cu turbina, se mon
tează instalații cores
punzătoare.

Au fost organizate 
cursuri de ridicare a 
calificării pentru son
dori, sondori-șefi, în ca
drul cărora se insistă în

mod deosebit asupra a- 
plicarii metodelor avan
sate de lucru. Ca urma
re, a crescut volumul 
forajului executat 
turboburul.

Rezultate bune în 
tinderea forajului
turbina le-au obținut 
petroliștii din sectoarele 
Boldești și Moreni.

cu

ex-
cu

Mamaia, Noi blocuri pentru estonul balnear 1962, (Foto : Agerpreș)
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In raionul Aiud pot fi crescute 
mai multe vite decît în pre- 
Aproape 20 la sută din supra- 
de pășuni din raion nu este 
folosită cum trebuie. Multe

planificarea și organizarea 
birourilor și despre sarcinile 
de plenara C.C. al P.M.R. 

privind în-

Aspect de Ia expoziția regions- ll 
g lă de artă plastică organizată ll 
g în cadrul Muzeului regional Ma- ll 
y ramure?* î!

Nr. 5462

IN EDITURA POLITICA

După cum se știe, în raionul 
Aiud, ca și îtt‘ întreaga regiune Cluj, 
s-a încheiat colectivizarea agricul
turii. Toți țăranii muncitori din a- 
cest raion sînt uniți acum în peste 
40 gospodării colective. Multe din 
aceste gospodării sînt tinere sau 
și-au mărit de curînd suprafața a- 
gricolă și numărul de familii. Ele au 
nevoie de ajutor concret șl eficace 
în organizarea și ținerea evidenței 
muncii, folosirea judicioasă a ca
drelor, însușirea șl aplicarea meto
delor agrozootehnice înaintate pen
tru sporirea producției vegetale șl 
animale. In cele ce urmează vom 
relata cîteva aspecte din activita
tea desfășurată de Comitetul raio
nal de partid Aiud în această pri
vință.

Sprijin și îndrumare 
concreta

Problema sprijinirii noilor gospo
dării colective a fost dezbătută 
temeinic într-una din ședințele bi
roului comitetului raional de partid. 
Cu acest prilej a fost aprobat un 
plan de măsuri concrete. Pentru fo
losirea cît mai rațională a pămîntu- 
lui, a mijloacelor mecanizate și dez
voltarea diferitelor ramuri de pro
ducție vegetală și animală, în acest 
plan se aprobă printre altele unirea 
a o serie de gospodării colective 
mici. De pildă, din gospodăriile co
lective Unirea I, Unirea II și Inoc 
a fost constituită o singură gospo
dărie colectivă mare și puternică. 
Potrivit planului de măsuri, acti
viștii comitetului raional de partid 
și o serie de ingineri și specialiști 
din cadrul sfatului popular raional 
au fost apoi repartizați să ajute 
noile unități socialiste.

Gospodăria colectivă Ocnișoara a 
fost constituită în urmă cu cîteva 
luni. în acest răstimp tov. Petru 
Iurghens, , membru al comitetului 
raional de partid, și ing. Ion Coldea, 
vicepreședinte al sfatului popular 
raional, au sprijinit consiliul de 
conducere în organizarea colecti
viștilor în două brigăzi compuse din 
cîte 12 echipe. Totodată ei au aju
tat la întocmirea planului de pro
ducție și la repartizarea membrilor 
și candidaților de partid în locurile 
de muncă importante.

Comitetul raional de partid a a- 
cordat o atenție cTeosebită pregătirii 
instructorilor raionali pe probleme 
ale întăririi economico-organizato- 
rice a G.A.C. Secretari și membri 

de partid, di- 
vorbit in-

despre 
muncii 
trasate 
din iunie—iulie 1961 
tărirea economico-organizatorică a 
G.A.C.

O altă problemă principală asu
pra căreia și-a îndreptat atenția co
mitetul raional a fost recrutarea și 
pregătirea cadrelor necesare gospo
dăriilor colective tinere. Majori
tatea președinților și vicepreședin
ților G.A.C. au fost trimiși la Cen
trul școlar agricol nr. 1 din Turda 
la un curs de 15 zile, unde și-au în
sușit cunoștințe de organizare și re
tribuire a muncii.

îndrumate de comitetul raional de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază și consiliile de conducere din 
gospodăriile colective cu experiență 
au luat inițiativa de a trimite în 
gospodăriile colective tinere oa
meni pricepuți care să ajute la or
ganizarea muncii politice și a acti
vității de producție. De la G.A.C. 
Mirăslău, președintele, secretarul 
organizației de bază, contabilul și 
cîțiva brigadieri au mers să ajute 
gospodăriile colective din Lopadea 
Veche și Gîrbova de Jos.

Răspîndirea experienței înaintate 
a gospodăriilor colective 
este una din preocupările

ai biroului raional 
feriți specialiști le-au 
8tructorilor despre unele problemè 
ale muncii de partid în noile gospo
dării colective,! despre (importanța; și 
căile creșterii efectivului de animale 
proprietate obștească, ținerea evi
denței contabile în G.A.C. etc.

Cu multă grijă a fost organizată 
și instruirea secretarilor birourilor 
organizațiilor de bază. 
Seletioan, prim-secretar 
tulul raional, le-a făcut

Tov. loan 
al comite- 

o expunere
--------- o®o-

fruntașe 
_______ ___ de seamă 
și permanënte ale comitetului raio
nal de partid. Cu ajutorul instruc
torilor, propagandiștilor și agi
tatorilor au fost larg populari
zate metodele de muncă fo
losite de colectiviștii din G.A.C. „în- 
frățirea“-Mirăslău. Această gospodă
rie, care are un fond de bază de a- 
proape 500.000 lei la 100 ha. a obți
nut anul trecut la hectar 2.256 kg. 
grîu, circa 3.000 kg. porumb, 33.450 
kg. sfeclă de zahăr, și a dublat efec
tivul bovinelor ajungînd la o încăr
cătură de peste 40 capete la suta de 
hectare. Odată cu popularizarea suc
ceselor gospodăriilor mai vechi, s-a 
acordat o atenție deosebită și popu
larizării unor metode bune de mun
că ale cîtorva gospodării colective 
tinere, cum ar fi „Drum nou“ din 
Ciumbrud și altele.

în centrul muncii politice 
— sarcinile actuale...

Comitetul raional de partid a luat 
o serie de măsuri importante și pen
tru îmbunătățirea muncii politice 
de masă. Organizațiile de bază au 
fost îndrumate să pună pe primul 
plan în activitatea lor pregătirea 
și desfășurarea în bune condiții a 
campaniei agricole de primăvară. 
In majoritatea gospodăriilor colec
tive au fost ținute adunări gene
rale ale organizațiilor de partid în 
care s-au stabilit măsuri concrete 
pentru sprijinirea executării la timp 
a lucrărilor agricole. Totodată, pen
tru cei 1.200 agitatori din satele ra
ionului s-au organizat pe comune, 
expuneri pe probleme 
politice și culturale de

In prezent, agitatorii,

ale muncii 
masă.
îndrumați

1.000 conferințe la sate
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — în 

ultimele două luni, filiala Bacău a 
S.R.S.C. a desfășurat o activitate 
susținută în scopul sprijinirii mun
cii de colectivizare a agriculturii, 
în fiecare duminică sau uneori și 
în cursul săptămînii, numeroși con
ferențiari s-au deplasat în sate, 
unde au ținut conferințe prin care

au fost popularizate succesele gos
podăriilor colective.

S-au dat și consultații științifice. 
De la începutul anului, conferenția
rii trimiși de filiala S.R.S.C. au ținut 
1.000 conferințe, iar 56 brigăzi știin
țifice au răspuns la întrebările țăra
nilor muncitori.

de birourile organizațiilor de bază, 
țin convorbiri și discuții de la om 
la om despre importanța efectuării 
la timpul optim a lucrărilor agri
cole ; le vorbesc noilor colectiviști 
despre însemnătatea îngrășării tere
nului destinat culturilor de primă
vară cu gunoi de grajd, pregătirea 
și condiționarea semințelor etc.

Tot pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective, comitetul raional de 
partid a întreprins și alte acțiuni 
importante. In căminele culturale, 
activiști de partid, specialiști în pro
blemele agricole țin conferințe pe 
probleme ale întăririi economico-or- 
ganizatorice a ' gospodăriilor co
lective. La cele 12 cinemato
grafe sătești din raion se or
ganizează vizionarea filmului „Mi
lionarii din regiunea Cluj“. Sînt larg 
popularizate prin biblioteci și cercu
rile de citit broșurile „Regiunea 
Cluj în plină înflorire“, „G.A.C. Mi- 
răsiău — unitate agricolă socialistă 
puternică“ și altele.

...și sarcinii® de viHor
Comitetul raional de partid va 

trebui să desfășoare în continuare o 
activitate și mai susținută pentru 
ca marile rezerve de care dispune a- 
gricultura raionului să fie valorifi
cate, 
mult 
zent. 
fața 
încă 
pășuni ca acelea din comunele Mă- 
gina, Cistei, nu sînt îngrijite, din 
care cauză dau o slabă producție de 
masă verde la hectar.

Mari posibilități există în raion și 
pentru creșterea păsărilor. în comu
nele Unirea și Copăceni există in
cubatoare care pot scoate un 
număr mare de pui. în gospodăriile 
colective situate de-a lungul Mure
șului pot fi crescute rațe și gîște. 
Cu toate acestea prea puține unități 
agricole din raion cresc păsări.

In raion există circa 1.200 ha. te
renuri cu expoziție și fertilitate co
respunzătoare plantațiilor de vie și 
pomi fructiferi. în anul acesta, însă, 
s-a prevăzut să se planteze în în
treg raionul doar... 15 ha. cu vie. De 
asemenea nu se acordă suficientă 
atenție cultivării de legume și zar
zavaturi în gospodăriile colective si
tuate pe Valea Mureșului.

Multe probleme importante vor 
putea fi rezolvate cu succes dacă va 
exista o grijă și mai mare pentru 
întărirea continuă a organizațiilor 
de partid. In raion sînt o serie de 
gospodării colective ca cele din Od- 
verem, Hopîrta care au un număr 
încă mic de membri: și'.candidați de 
partid ; o serie de organizații de 
bază ca cele din G.A.C. Șoimuș, Va
lea Seacă se ocupă slab de primi
rea de noi membri și candidați de 
partid. In raion sînt mulți colecti
viști harnici, oameni de frunte — 
dintre ei un mare număr fac parte 
din activul fără partid și din orga
nizațiile U.T.M. — care pot fi edu
cați pentru a fi primiți în rîndurile 
partidului.

Comitetul raional de partid Aiud, 
perfecționîndu-și continuu formele 
și mijloacele de îndrumare și spri
jinire a noilor gospodării colective, 
va putea obține succese și mai în
semnate 
sate.

au apărut :
N. K. KRUPSKAIA :

către pionieri
96 pag.
GHEORGHE DOLGU:

etapă a crizei generale a capi- j 
talismului. i

197 pag. 4,10 lei )
M. M. KARPOV : Știința și dez- I

voltarea societății. jj
112 pag. 2,85 tei )
TEODOR GHEORGHIU : Munca ]

culturală în G. A. S. și S. M. T. j 
80 pag. 1,10 lei 1

Scrisori

2,85 lei
A treia

Schimb de experiență 
între bibliotecile tehnica

La Institutul politehnic din Cluj 4 
avut loc un interesant schimb de ex- 
perienfă între bibliotecile tehnice din 
sistemul învățămînfului superior pe în
treaga fără.

în cadrul schimbului de experiență 
au fost expuse teme ca: sarcinile ac
tuale ale documentării în lumina Ho-* 
tărîrii C.C. al P.M.R. și a ConsiliuliJ 
de Miniștri al R.P. Romîne cu pr 
vire la ridicarea nivelului tehnic al 
produefiei, munca de documentare șl 
informare științifică în sprijinul planu
lui de învăfăniînt și introducerii tehni
cii noi în producție etc.

Participant I® schimbul de expe- 
rienfă au vizitat întreprinderile „Teh- 
nofrig" și „Carbochim“ unde s-au inte
resat de felul cum este organizată do
cumentarea tehnică.

în construcția socialistă la

obiectiv principal
în întrecere---------

---------- Colectivul de 
muncă din hala gatere a Com
binatului de 

industrializare a lemnului Re
ghin se străduiește să debiteze 
bușteni în cherestea de calitate 
superioară.

Procesul fabricării cherestelei 
nu se termină o dată cu sortarea. 
Cu toate că gateriștii, circula- 
rișții și sortatorii depun eforturi, 
sporite pentru ridicarea calității 
cherestelei, pentru ca cheresteaua 
să-și mențină în permanență ca
litatea, ea trebuie să fie bihe con
servată și păstrată.
|. Dacă
și fag nu este stivuită imediat 
cînd a ieșit din hala gatere, ea 
se poate curba, sau dacă ■ este

La intrarea în noua școală medie 
din Hunedoara se. află fotografiile 
absolvenților de la prima promoție 
din anul 1954 și pînă acum. Cîteva 
nume : Nicolae Răduț, Vasile Sfîru, 
Elena Crăciun, Marcel Păcuraru... 
Ce vor fi ajuns oare ? Răduț și Sfîru 
sînt siderurgiști cu înaltă calificare, 
Elena 
Marcel 
ming...

viața și opera lui" 
„Chipul omului 

literatura noastră 
a fost tema unui

cheresteaua de rășinoase

în întrecerea 
HIGÎP pentru obține- 

rea unor Pro~ 
duse de înalt 

S nivel calitativ, controlul teh-
> nie de calitate ocupă, alături
> de ceilalți factori, un loc de sea- 
j mă. îndepărtând la timp din ciclul
> de fabricație — prin aplicarea
> largă a celor mai noi și eficiente
> metode de control — unele piese 
J necorespunzătoare, caracterizînd 
i natura și originea defectelor, dînd 
? indicații și luînd măsuri pentru
> prevenirea și micșorarea rebutu- 
5 rilor, controlorii de calițate con- 
( tribuie la realizarea unor produ- 
? se de calitate superioară. 
j Controlorii de . calitate de la 
! Combinatul Metalurgic Reșița,
> folosesc tot mai larg metodele 
! moderne de control calitativ. Ei
' utilizează cu succes metoda de depozitată la întâmplare, ' poate
> control cu raze X a cusăturilor 

sudate pentru cazane de locomo
tivă, pentru recipienții care lu
crează sub presiune. S-a intro
dus pe scară mai largă controlul 
cu fero-fluxul și cu ultrasunete, 
pr.ecum și controlul cu magna- 
flux pentru piese forjate etc.

Eficiența tehnico-economică a 
metodelor aplicate constă în 
aceea că pot fi preîntâmpinate 
unele rebuturi, iar pe de altă par
te, se elimină posibilitatea mon
tării de piese cu defecte ascunse 
în masa materialului care, ne
descoperite la timp pot duce la 
unele neajunsuri în exploatarea 
agregatelor.

„Noi

Crăciun este chimistă, iar 
Păcuraru — inginer la blu-

cc vrem sfl devenim ?“

mucegai.
Ținînd seama de toate acestea, 

la depozitul de cherestea au fost 
luate o serie de măsuri. S-au for
mat două brigăzi : una pentru 
sortarea la rampa verde, care 'are 
sarcina ca în termen de o zi să 
sorteze toată cheresteaua ieșită 
din hala gatere — și o brigadă 
de manipulare ce transportă ime
diat cheresteaua la brigada sti- 
vuitorilor.

Stivuitori ca Pop Simion, Mol
dovan Vasile, Mezo Andrei și 
alții obțin cele mal bune rezul
tate în muncă.

Acesta a fost obiectul unei recen
te ore educative la clasa Xl-a A. 
Profesoara EUșabeta Roi îi cunoaște 
bine pe elevii clasei. Le este diri
gintă de șase ani la rînd. Elevii au 
vorbit despre multe meserii, fiecare 
frumoasă în felul său, dar cea mai 
atrăgătoare'p'entru ei e cea dé si- 
derurgist. Fapt de 10c întâmplător. 
Și părinții lor sînt siderurgiști, iar 
ei au crescut odată cu Hunedoara.

Adesea, în mijlocul lor vin side
rurgiști fruntași pe care elevii îi 
cunosc nu numai de la panoul de 
onoare. La lecțiile de fizică despre 
metal — elaborarea, turnarea și la
minarea lui — profesorii le-au vor
bit despre munca siderurgiștilor 
hunedoreni, despre metodele noi fo
losite de ei și i-au însoțit în com
binat. Emoționantă a fost întâlnirea 
elevilor cu Eroul Muncii Socialiste, 
Ștefan Tripșa. Ii cunoșteau biogra
fia de muncitor, dar nu-l auziseră 
încă vorbind. Le-a povestit des
pre munca lui și a celorlalți oțe- 
lari, de angajamentul de a da cit 
mai mult oțel peste plan, des
pre frumusețea meseriei de siderur- 
gisț. „Meseria, odată aleasă — le-a 
spus el în încheiere — s-o îndrăgești 
din toată inima, să-ți devină pasiune 
și artă, imbold de căutări înnoitoa
re și izvor de satisfacții I”.

vizionări de filme urmate de discu
ții, audiții muzicale, adunări tema
tice. Nu de mult a avut loc o seară 
literară despre 
George Coșbuc. 
nou oglindit în 
contemporană”
simpozion în care elevii s-au dove
dit buni cunoscători ai cărților be
letristice cu tematică actuală.

Utemiștii și pionierii participă 
cu însuflețire la diferite acțiuni 
patriotice, muncesc cu tragere de 
inimă pentru înfrumusețarea par
cului școlii și a orașului. în 
adunările tematice se dezbat pro
bleme privind comportarea elevi
lor în școală și familie, trăsă
turile morale ale omului nou. La 
una din adunări cu tema : „în
vățăm din experiența- pionieri
lor și comsomoliștilor sovietici", a 
vorbit profesorul Simion Cara, 
membru în biroul organizației de 
bază, întors de curînd dintr-o vizită 
la cîteva școli din 
că. în zilele care 
adunări, numeroși 
au scris colegilor 
nr. 115 și 605 din 
du-i să le împărtășească din expe
riența, lor. la, învățătură, să le poves
tească despre viața-lor, despre fru
musețile Moscovei. La rîndu-le, ei 
le-au scris despre munca lor, despre 
Hunedoara de azi.

în educarea tinerei generații, un 
ajutor însemnat al școlii îl consti
tuie familia. Din inițiativa organiza
ției de partid, conducerea școlii a 
creat un lectorat pentru părinți, in 
cadrul căruia se țin periodic confe
rințe pe teme educative : „Rolul fa
miliei în formarea caracterului", 
„Contribuția părinților la munca da 
pregătire a elevilor", „Educarea ti
nerei generații în spiritul concepției 
științifice despre lume și al comba
terii superstițiilor", „Importanța 
orientării profesionale a elevilor" și 
altele. Părinții nu se interesează 
doar de notele obținute de copiii lor 
la învățătură, ci, firește, și de felul 
cum se comportă.

PETRE POPA

Uniunea Sovieti- 
au urmat acestei 
elevi hunedoreni 
lor de la școlile 
Moscova, rugîn-

Fabrica de ulei „Prutui"-Galațl a 
întocmit acte de casare pentru uti
laje în greutate de circa 30 tone, 
pe care le-a înaintat de mal bine 
de o lună de zile Ministerului In
dustriei Alimentare spre avizare, 
dar nu a primit nici un răspuns.

O situație asemănătoare e si la 
Ministerul Trans
porturilor și Tele
comunicațiilor în- 
tîrzie să ia mă
surile corespun
zătoare.

Există, deci, po
sibilități de a se trimite oțelăriilor 
cantități mai mari de fier vechi. 
Pentru a le pune în valoare se cere 
nu numai o deosebită grijă în ve
rificarea și . avizarea actelor de ca
sare, dar și o mai mare operativi
tate în identificarea și expedierea 
fierului vechi spre oțelării.

Verificare atentă/ 
r șa operatmlate

Deunăzi, Tănase Tudorel, șeful 
unei echipe de muncitori de la presa 
de balotat fler vechi a Uzinelor de 
tablă subțire din Galați, nu a pă
răsit locul de muncă la ora cînd 
programul de lucru luase sfîrșlt. Ți
nea neapărat să baloteze și ulti
mele bucăți de fier vechi, colectat 
în ziua aceea, pentru a putea fi 
trimis 
Și ca 
dează 
ții...

De la începutul 
anului, centrul 
I.C.M. din Galați 
lăriilor din țară, 
fier vechi.

Această cifră nu oglindește însă 
pe deplin posibilitățile locale de 
colectare a fierului vechi. Astfel, în 
gospodăriile agricole de stat din ra
ioanele Galați și Bujor zac cîteva 
sute de tone de iier vechi sub formă 
de utilaje, cu un grad înaintat de 
uzură, care trebuiau să fie casate 
și trimise la retopit. Nu se face însă 
acest lucru pentru că Trustul regio
nal Gostat-Galați și în unele cazuri 
Direcția generală S.M.T. 
timp' 
trecut 
actele 
uri și

Acțiuni Interesante, educative
Organizațiile U.T.M. și de pio

nieri, îndrumate îndeaproape de or
ganizațiile de 
tru elevi seri

A apărut

!>■

oțe- 
tone

a expediat 
peste 5.000

ION SPALATELU 
GHEORGHE DOBAI

oțelăriilor. 
el proce- 
mulți al-

G. CROITORU 
colector

I. MIHĂILESCU 
tehnician

„n-du avut 
din luna decembrie a anului 
și pînă aicum, să avizeze 
de casare trimise de G.A.S.- 
S.M.T.-uii.

ii

NAVROM-Galcrti.

R.P. ROMINE

DUPĂ VIZITA. — loan Sarea, țăran muncitor

y

co- 
IN-

DOI VECINI. — Nu de mult țăranul muncitor Pop Ștefan din 
Vadu Crișulul (In stingă) a depus cerere do înscriere în gospodăria 
colectivă. Convins de Justețea drumului său, el a hotăzît să-și lămu- 
tească șl vecinul. Firește, Pop s-a bucurat aflînd că a doua si veci
nul său a făcut cerere do înscriere în gospodăria colectivă.

EVREIESC DE STAT ; 
FIU NEVASTA TA — (ore-

. HAZLIU — (orele 20). 
ȘAPTE NOTE POTCOVI-

LA

1 1

SATIRIC MUZICAL „C.
______ ___  __  ... din comuna Borod, 

a fost în vizită la gospodăria colectivă din Mădăras. La întoarcere, 
el povestește consătenilor săi Ștefan Faur, Ileana Cohuț, Ecaterina 
Suclu, NIcolaie Coba etc. despre felul cum s-a dezvoltat gospodă
ria, despre condițiile înalte de trai ale colectiviștilor din Mădăras.

20,30). PRIMĂVARA FE- 
“ ’ ............ 20).

HURRAMZAMIN : Munca
20,30). DRAGOSTEA LUI

Popular (16 ; 
Donca Slmo (15 ; 17 ; 19 ;

care 
osebit 
Vadu Crișulul. 
anunță cele 
în legătură 
lectivlzării în 
ion. Și fiecare 
amănunțit cum 
munca în gospodăria colectivă, 
cite gospodării colective s-au 
mai înființat, ce-au văzut țăra
nii care au fost în vizită la gos
podării fruntașe, cum vor trăi 
bătrînii în colectivă șl diferite 
știri din viața comunei. Foaia vo
lantă dă răspuns la toate aceste 
întrebări. In fotografie ; Păcuraru
Crăciun, Păcuraru Gavril și Ana Bică, țărani muncitori, citind printre 
primii foaia volantă apărută special pentru comuna lor — cinema 

18,15; 20,45).
18: 20), 16 Fe- 
DEGEȚELUL: 
21).
MARTIE : •

« COMUNELE 
mm cwm

A SOSIT FOAIA VOLANTĂ. 
Un mic ziar al comunei, dar 

a stîrnit un interes de
in rîndurile celor din 

. Foaia volantă 
mai noi știri 

cu mersul co- 
comună și în ra- 
vrea să cunoască 

e organizată

ä

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 “ ~ -----------
(Teatrul de Operă șl Balet al R.P. Romî
ne) : BĂRBIERUL DIN SEVILLA — (ore
le 19,30).

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

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

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

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : MOARTEA UNUI COMIS VOIA
JOR — (orele 19,30). (Sala Studio) : ME
NAJERIA DE STICLĂ — (orele 19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
Pil (Sala pentru tineret) : PRIMA 
TILNIRE — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : VECINI DE APARTAMENT — 
(orele 19,30).

TEATRUL 
VREAU SA 
le 20).

TEATRUL _
TĂNASE“ (Sala Șavoy) : REVISTA 62 - 
(orele 20). (Sala Victoriei nr. 174) : CON
CERT IN RE... ........................................
(Sala Dalles) : Ç 
TE — (orele 20).

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

partid, inițiază pen- 
lițerare, simpozioane,

---------- o* o-----------

„Probleme economice“ nr- 2 1962
Numărpl pe februarie al revistei 

„Probleme economice“ cuprinde 
următoarele articole : „Crearea șl 
uțiiizarea venitului național al R.P. 
Romîne — expresie a superiorității 
economiei socialiste“, de C. Iacobo- 
vici și C. Moineagu ; „Cu privire la 
reproducția socialistă lărgită a mij
loacelor de producție în gospodă
riile agricole colective’’, de S. Hartia; 
„Sprijinul acordat de stat prin cre
dite gospodăriilor agricole colec
tive", de Florea Dumitrescu ; „Prin
cipalele căi de reducere a cheltuie
lilor de circulație“, de Al. Sobaru 
și O. Snak ; „Probleme ale capita-

lismului monopolist de stat", de 
Gheorghe Dolgu.

Rubrica „Din planul de activitate 
științifică a Instițulplui de Cerce
tări Economice“ cuprinde articole
le : „îmbunătățirea calității linii — 
o importantă sarcină actuală", de 
D. Rusu (Iași) și I. Ionescu-Muscel; 
„Lupta clasei muncitoare sub con
ducerea P.C.R. împotriva sabotaju
lui burgheziei și pentru redresarea 
industriei“, de N. N. Constantines-, 
cu și St. Mihai. La rubrica „Dis
cuții" se publică articolul : „Perfec
ționarea metodelor de stabilire și 
planificare a amortizării fondurilor 
fixe“, de R. Katz.

CINEMATOGRAFE : 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. 
Sahia (10; 12,10; 14,15; 10,30; 18,45; 21), 
Volga (9,50; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,05). 
DRUM BUN, AUTOBUZULE : Republica 
(9,30; 11,15- 12,45; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10,30; 12,15; 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 Au
gust (10; 12; 15; 17; 19; 21). NANA: V. 
Roaită (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Libertății 
(10 ; 12,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). ROSITA :
V. Alecsandrl (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
M. Gorki (8,45 ; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21),
1 Mal (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Floreasca 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). CER SENIN : Central 
(10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,45). CURSA 
DE 100 KILOMETRI : Victoria (10 ; 12 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Arta (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
FIDEL CASTRO AL CUBEI — FOTBAL 
PE GLOB 1961 — OMUL STAPIN AL 
NORDULUI : Timpuri Noi (9; 10,45; 12,30;
14.15 ; 16 ; 17,45 ; 19,30 ; 21,15). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT : Magheru (10 ; 
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Lumina (10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), 8 Martie (15 ; 17 ; 19 ;
21). PRIMELE ‘ÎNCERCĂRI — ambele 
serii : Cultural (16 ; 19,15). ROSEMARIE : 
Alex. Popov (10 ; 11,59 ; 13,40 ; 15.30 ;
17,25 ; 19.20 ; 21,10). S-A FURAT O BOM
BA : Tineretului (15 ; 17 ; 19 ; 21), B. De- 
lavrancea (16 ; 18 ; 20). SOSEȘTE CIR
CUL : Unirea (15,30 ; 18 ; 20,30). LUMEA 
APLAUDA : 13 Septembrie (10 ; 12 ; 16,30; 
18,30 ; 20.30). FRUMOASA LURETTE : 
Ille Plntllle (16 ; 18 ; 20). PERLE NEGRE: 
Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 21), Miorița (10 ; 12; 
14 ; 16 ; 18,15 ; ----- -----------------
TELOR : T. Vladlmirescu (16 ; 18 : 
CETATEA '
(10 ; 18,15 ; . .
ALIOȘA — cinemascop :
18.15 ; 20,30), F
21), M. Emlnescu (16,30 ; 18,3o'; 20.30)1 FII 
FERICITA, ANI 1 : Moșilor (16 ; 18 ; 20).

SENTINȚA : Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21), 
Aurel Vlaicu (15 ; 17 ; 19 ; 21). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : cine
matograful C. David (15,30; 18; 20,30), 8
Mai (15; 17; 19; 21). CĂLĂTORIE PESTF 
TREI MĂRI — ambele serii 
scop : Drumul Serii (15,30;
MUZICANTUL ORB rulează la cinema
tograful G. Bacôvia (16;
bruarie (16; 18; 20). TOM 
30 Decembrie (15; 17; 19;

RADIO, VINERI 9
Fragmente din opera „Secretul Suzanci" 
de Wolf Ferrari — orele 9,30 — I o Din 
lucrările compozitorului romîn înaintașt 
Xacob Mureșianu — orele 10,33 — I • Mu
zică simfonică de Berlioz și Rimski-Kor
sakov — orele 11,03 — X ® Limba 
noastră — orele 12,00 — I s concert 
interpretat de fanfară — orele 12,45 — 
II o Cîntă Ansamblul Armatei Sovieti
ce — orele 14,03 — II o Actualitatea în 
țările socialiste — orele 15,35 — II o Din 
folclorul popoarelor — orele 15,45 — I • 
Lucrări de tineri compozitori romîni — 
orele 16,15 — II o Ansambluri corale de 
tineret — orele 16,45 — I o Pagini din 
opera „Dido și Eneas“ de Purceii — 
orele 10.00 — I o Internrețl do muzică 
de operetă — orele 19,Oo' — II • Muzică 
populară romîncască — orele 19,25 —
I o Teatru : „Surorile Boga“ de Horia 
Lovlnescu — orele 19,30 — II o Concert 
ghicitoare — orele 20,40 — I • Pagini din 
opera „Elektra“ do R. Strauss — orele 
21,45 — II e Moment poetic — orele 22,30 
— Il a Concert! Grossi de compozitori 
contemporani — orele 22,30 — I o Con
cert de noapte — orele 23,15 — I o

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10,

II șl 12 martie : Vreme relativ rece. Cer 
variabil, temporar noros în estul țării, 
unde vor cădea ploi locale la începutul 
Intervalului. Vînt slab pînă la potrivit 
predomlnînd din nord-est. Temperatura 
staționară. Minimele vor ä cuprinse în
tre 0 șl minus 10 grade, iar maximele 
între- 0 sl plus 10 grade, local mal scă
zute în prima parte a Intervalului.
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Congresul Crucii Roșii a R. P. Romîne
Azi încep în Capitală lucrările 

Congresului Crucii Roșii .a R. P. 
Romîne.

La lucrări participă delegați aleși 
la conferințele regionale și a ora
șului P-curești ale Crucii Roșii, 
precum și numeroși invitați.

Congresul are următoarea ordine 
'fl'e zi :

1. — Prezentarea raportului de 
activitate al C.C. al Crucii Roșii și 
raportul Comisiei Centrale de Re
vizie.

2. — Alegerea C.C. al Crucii Ro
șii și a Comisiei Centrale de Revi
zie.

0’0

Djmin&ața, la intrarea în schimb, muncitoarele de la Fabrica de 
mase plastice „București" au îost întîmpinate cu flori de către tova
rășii lor de muncă. (Foto : R. Costin)

Plecarea tovarășului 
Gh, Vasili,chi la Congresul 

Partidului Comunist 
din Chile

Tovarășul Gh. Vasilichi, membru 
al C.C. al P.M.R., a plecat joi di
mineața spre Santiago, unde va re
prezenta Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn la cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Chile.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, au fost de față tovărășii Ion 
Popescu-Puțuri, Ilie Verdeț și Ște
fan Voicu, membri ai C.C. al P.M.R., 
Constantin Lăzărescu și Teodor Ma
rinescu, membri supleanți ai C.C. 
al P.M.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al R. P. Romîne 

în Republica Turcia
Printr-un decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Romîne, 
tov. Ion Drînceanu a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Republica Turcia, 
în locul tov. Nicolae Dinulescu care 
a primit o altă însărcinare.

TELEGRAME EXTERNE
Să înceteze persecutarea: 

or americani !comuni
UN VETERAN AL MIȘCĂRII COMUNISTE ARUNCAT ÎN ÎNCHISOARE
NEW YORK 8 (Agerpres). —< 

TASS : A fost aruncat în închisoa
re veteranul mișcării comuniste din 
S.U.A., Philip Bart. Judecătorul l-a 
condamnat pe Bart la șase luni în
chisoare în baza faimoasei legi 
McCarran pentru „ofensă adusă jus
tiției“ concretizată prin faptul că 
Bart, invocînd prevederile constitu
ției, a refuzat să răspundă la între
bările judecătorului.

Partidul Comunist din S.U.A. a 
dat publicității o declarație în care 
demască samavolnicia autorităților, 
„care au aruncat în închisoare real
mente fără judecată prima victimă 
a legii McCarran“. Actul de acuza
re împotriva partidului comunist a

LUCRĂRILE PLENAREI C. C. AL P. C. II. S.
MOSCOVA 8 (Agerpres).— TASS 

transmite : La 8 martie în cadrul 
plenarei Comitetului Cențra.1 al 
P.C.U.S. a continuat discutarea ra
portului lui N. S. Hrușciov „Etapa 
actuală a construirii comunismului mitețului 
și sarcinile partidului în îmbunătă
țirea conducerii agriculturii“.

La ședință au luat cuvîntul : F. D. 
Kulakov, prim-secretar al Comitetu
lui de ținut Stavropol al P.C.U.S., 
V. E. Pisarev, șeful laboratorului 
de selecționare a culturilor cerea
liere de primăvară de la Institutul 
agricol de cercetări științifice din 
regiunile centrale ale zonei fără 
cernoziom, L. I. Florentiev, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Kostroma al P.C.U.S., S. P. 
Pavlov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., S. D. Hitrov, 
prim-secretar al Comitetului regio-

--------------- O® O---- T---------

De la corespondentul nostru la Moscova

nai Voronej al P.C.U.S., V. S. Fedo
rov, președintele Comitetului de 
Stat pentru Chimie de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
I. V. Bicevoi, prim-secretar al Co- 

raional Novo-Alexan- 
drovsk al P.C.U.S., ținutul Stavropol, 
V. E. Cernîșev, prim-secretar al 
Comitetului de ținut Primorie al 
P.C.U.S., V. G. Komiahov, prim-se
cretar al Comitetului regional Pol
tava al P.C. din Ucraina, V. V. Gri- 
șin, președintele C.C.S. din U.R.S.S., 
P. I. Morozov, prim-secretar al Co
mitetului regional Amur al P.C.U.S., 
A. A. Kokarev, prim-secretar al Co
mitetului de ținut Krasnoïarsk al 
P.C.U.S., M. S. Sinița, prim-secretar 
al Comitetului regional Odesa al 
P.C. din Ucraina.

Lucrările plenarei continuă.

Adunare festivă cu prilejul Zilei 
internaționale a femeii

(Urmare din pag. I-a)

stau în fața întregului popor. Mii 
de femei muncesc cu entuziasm în 
fabrici și uzine, pe șantiere'. Tot mai 
multe femei sînt inovatoare, rațio- 
nalizatoare. Mii de colectiviste au 
devenit astăzi vrednice crescătoare 
de animale, șefe de echipă, briga
diere, membre în consilii de condu
cere. O muncă plină dé devotamènt 
desfășoară, în orașele și satele pa
triei noastră;- femeile intelectuale.

Prin munca plină de avînt — a 
încheiat vorbitoarea — femeile din 
țara noastră, alături de întregul po
por, sînt hotărîte să contribuie la 
întărirea și înflorirea scumpei noas
tre patrii, la sporirea continuă a 
forței țărilor' sdcîaliste, Ta""victoria 
progresului și a păcii în lume".

într-o atmosferă ’’ de mare entu
ziasm adunarea a adoptat în una
nimitate textul unei telegrame de 
salut adresate C.C. al P.M.R. „Con
știente de marea răspundere pe 
care o avem în viața economică, 
politică și socială a patriei — se

spune printre altele în telegramă — 
asigurăm conducerea partidului nos
tru drag, că vom munci cu toată 
priceperea și perseverența pentru a 
contribui, alături de toți oamenii 
muncii, la înfăptuirea mărețului 
program trasat de cel de-al III-lea 
Congres al partidului“.

A fost trimisă de asemenea o 
telegramă Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor,1 în care se 
spune printre altele : „Susținem cu 
hotărîre eforturile depuse de guver
nul țării noastre, alături de celelalte 
țări socialiste și de toate țările iu
bitoare de pace din lume, pentru 
promovarea politicii de coexistență 
pașnică între țări cu sisteme social- 
economice diferite, pentru realizarea 
celer mai imperidâ'Se^^f'i'^țe a zile
lor noastre — dezarmarea generală 
și totală“.

Adunarea s-a încheiat cu un bo
gat program artistic.

Adunări festive consacrate zilei 
de 8 Martie — Ziua internațională 
a femeii — au avut loc și în alte 
localități din țară. (Agerpres)

Premiera piesei „îndrăzneala"
Ieri seară, la Teatrul regional 

București a avut loc premiera pie- 
șei „îndrăzneala“ de Gheorghe 
Vlad. Piesa abordează una din pro
blemele actuale ale satului — dez
voltarea și întărirea gospodăriilor 
colective nou înființate.

Spectacolul este pus în soenă de 
Mihai Dimiu, iar decorurile și cos
tumele au fost realizate de Ervin 
Kuttler. In rolurile principale apar 
actorii : Ion Marinescu, Silviu Stăn- 
culescu, Mihai Bălădescu și Const. 
Florescu, Cornel Gîrbea, Maria Bur- 
bea, Rodica Popescu, Luareția Ra- 
coviță, Angela Macri, Eugen Pe
trescu.

INFORMAȚII
O Primul ministru al Ceylonului, d-na 

Sirirpayo Banclaranaikș a . răspuns la me
sajul președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, mulțumind pentru felicitările și 
bunele urări primite cu prilejul celei de-a 
14-a aniversari a independenței țării sale.

O O delegație de scriitori din țara 
noastră, condusă de. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, a plecat 
spre'Italia' pentru a participa la Aduna
rea generală a Comunității europene a 
scriitorilor și la Congresul internațional 
cu tema : „Raporturile scriitorilor cu 
radiodifuziunea, televiziunea și cinema
tografia”, care vor avea loc la Florența.

Din delegație fac parte scriitorii 
George Călinescu, Tudor Vianu șl Titus 
Popovici, (Agerpres)

Scrimă junioriSchiori din 8 țări
Astăzi încep la Poiana Brașov com

petițiile internationale de schi la care 
participă sportivi din Austria, R. S. 
Cehoslovacă, Italia, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R, P. Bulgaria, R. P. 
Ungară și R. P. Romînă. Se vor des
fășura probe de slalom, coborîre, fond 
și sărituri de la trambulină. Astăzi se

la Poiana Brașov
desfășoară cursa de fond 10 km. și 
proba de slalom special pentru „Cupa 
Speranțelor'', la care iau parte schiorii 
juniori.

Joi, la Poiana Brașov, a nins toată 
ziua. Un strat de zăpadă proaspătă a 
acoperit pîrfiile pe care se vor des
fășura întrecerile.

Pentru o larp colaborare sportivă internațională

R. P. Romlnâ — R. D. Germană
întilnlrea internațională de scrimă din

tre echipele de juniori ale R. P. Romîne 
și R. D. Germane a început ieri în sala 
Dinamo din Capitală. S-au desfășurat 
probele masculine de floretă șl spadă. 
In ambele întreceri victoria a revenit 
șcrimerllor romîni : Ionel Drîinbă, la flo
retă, și Ștefan Haukler, la spadă ; ambii 
au realizat cile șapte victorii. Dintre 
sportivii germani o comportare frumoasă 
a avut Harry Fiedler, clasat pe locul doi 
la proba de spadă.

și fost alcătuit — primul act de a- 
cuzare împotriva unui partid poli
tic din istoria Americii, se spune în 
declarație, dar înainte de a începe 
procesul guvernul condamnă și a- 
runcă în închisoare victimele sale 
pentru „ofensă adusă justiției“.

In încheierea declarației se sub
liniază : Fără îndoială că poporul 
va face cunoscut președintelui și 
ministrului Justiției ce gîndește el 
cînd vede cum rămîn nepedepsite 
acțiunile rasiștilor turbați și ale fas
ciștilor fățiși, în timp ce oameni de
votați cauzei democrației și păcii 
sînt persecutați și aruncați în în
chisoare.

-------------o® o-------------

Unitatea forțelor democratice — 
scut împotriva reacțiunii

PLENARĂ COMITETULUI EXECUTIV AL E.D.A.

ATENA 8 (Agerpres). — La A- 
tena își desfășoară lucrările ple
nara a. Vil-a a Comitetului admi
nistrativ al partidului Uniunea de
mocrată de stingă (E.D.A.). Pe or
dinea de zi a plenarei se află o 
singură problemă : aprecierea acti
vității partidului și sarcinile miș
cării democratice în lumina situa
ției critice create în urma alegeri
lor parlamentare falsificate din 29 
octombrie 1961. în cuvîntul de des
chidere, președintele E.D.A., Passa- 
lidis, a subliniat că problema acută 
care stă în prezent in fața poporu
lui grec este a bara calea fascis
mului, dictaturii, a reinstaura de
mocrația și a înfăptui transformări 
democratice în țară.

în numele Comitetului executiv 
al E.D.A., raportul a fost prezentat 
de Brillakis. El a subliniat că izo
larea forțelor democratice în
gerile parlamentare din anul 1961 
a permis forțelor reacționare din 
țară — interpușilor oligarhiei și ai 
puterilor străine — să se mențină 
la putere, cu ajutorul terorii, vio
lențelor și al falsificării alegerilor.

Comitetul executiv arată că po
litica internă și externă a guver
nului de după alegeri este îndrep
tată spre subordonarea continuă a 
Greciei față de puterile străine, 
fapt dovedit de crearea centrului 
de lansare a rachetelor N.A.T.O. pe

ale-

insula Creța, de apropiatele mane
vre ale N.À.T.O. în Grecia și alătu
rarea Greciei la piața comună, care 
prezintă un pericol catastrofal pen
tru oamenii muncii greci.

Subliniind pericolul pe care-1 
prezintă pentru poporul grec a- 
ceastă politică de aservire, Comi
tetul executiv E.D.A. declară că, 
pentru a infringe rezistența reac
țiunii, pentru a putea realiza trans
formări democratice în țară, sînt 
necesare activizarea maselor largi 
populare și înfăptuirea unității tu
turor forțelor democratice clin țară.

★

ATENA 8 (Agerpres). — TASS : 
La 7 martie la Atena a luat sfîrșit 
cea de-a 7-a plenară a Comitetului 
administrativ al E.D.A. La ședința 
de închidere au luat cuvîntul Pas- 
salidis, președintele Comitetului 
executiv al partidului, și Brillakis, 

’ - . ..I executiv,membru al Comitetului 
care a tras concluzii la discuții.

Cea de-a 7-a plenară a adoptat 
o rezoluție’politică care va fi dată 
publicității ùlterior.

Plenara a hotărît în unanimitate 
să ceară guvernului eliberarea ime
diată a lui Manolis Glezos pentru 
ca el să-și poată ocupa locul în 
parlament. Plenara a ^dresat un 
salut democraților deținuți politici 
și deportați.

Faptele cuceritorilor țelinei
Dlncolo de Celiabinsk, spre ză

rile sudului se întinde stepa Ku- 
stanai-ului pe care Djambul Dja
baev, nemuritorul poet cazah, o 
descria ca pe o cimpie nesfîrșilă, 
acoperită cu un cer albastru ca 
peruzeaua. în duduitul tractoarelor 
și în foșnetul holdelor pline de 
roadă, Djabaev deslușea cîntecul 
nou al stepei închinat milioanelor 
de puduri de grine, cîntecul viito
rului.

Aidoma îndepărtatelor regiuni 
ale Altai-ului, stepa Kustanai a 
devenit în ultimii ani unul din 
principalele grînare ale Uniunii 
Sovietice. Acolo a luat naștere cea 
mai proaspătă regiune administra
tivă, așa-numilul „ținut al [eline
lor". cu centrul lui — Țelinograd.

Istoria lumii nu cunoaște încă 
lucrări care să se poată compara 
cu valorificarea pămînturilor înțe- 
Ienite, atît ca proporții, cît și în 
ce privește termenul în care au 
fost înfăptuite. Peste 42 milioane 
hectare s-au desțelenit în numai 
cî[iva ani în Altai, Povolje sau 
Kustanai. In 5—6 ani statul sovie
tic a amortizat sub forma a mili
oane de puduri de cereale și alte 
produse, toate investifiile făcute 
în agricultura acestor regiuni și 
a obținut în plus zeci de milioane 
ruble venit net. Numai în „pămîn-

tul felinelor* s-au valorificat mal 
mult de 20 milioane de hectare, 
au luat ființă peste 500 de sovho
zuri a căror producție de cereale 
a crescut în ultimii trei ani cu pes
te 800 de milioane puduri.

Am în față cel mai proaspăt nu
măr al ziarului „Kazahstanskaia 
Pravda" și urmăresc în paginile 
lui faptele cuceritorilor (elinei. 
Am citit, de exemplu, cuvintele 
„(elina albastră". E u denumire 
poetică inspirată din neasemuitul 
tablou al numeroaselor lacuri din 
stepă în apa cărora se oglindește 
cerul albastru ca de peruzea al <> 
lui Djabaev. De curînd lacurile 
Kustanai-ului au început a fi popu
late cu rațe și gîște. Numai în sov
hozul „Kustanaiski", de pildă, corn- 
somolista Raia Saipenova crește 
20.000 de rațe. De-a lungul Irtîș-u- 
lui sînt zeci și zeci de 
care au și populat deja 
bastră" cu zeci de mii 
pede. Iar dacă facem
cite păsări vor crește anul acesta 
comsomoliștii din Kustanai, vom 
obține cifra de 15 milioane. Q 
cifră supusă firește modificăriloț 
pentru că miile de tineri din Mos
cova, Leningrad, Kiev etc. care au 
cerut în aceste zile să plece spre 
stepele nesfîrșite ale Kazahstanu- 
lui vor dărui, la rîndul lor, „țeli- 
nei aibastre" alte' zeci și sute de 
mii de păsări.

In raportul la Plenara C.C. 
al P.C.U.S., ale cărei lucrări se 
desfășoară în prezent la Moscova, 
tovarășul N. S. Hrușciov a spus, 
referindu-se la cucerirea țelinei, 
că ea este mîndria șl slava 
poporului sovietic. Țelina nu este 
numai un mijloc hotărîtor pentru 
ridicarea producției de cereale. Ea 
arată lumii întregi puterea eroică 
a poporului sovietic, creșterea for
ței economice a țării sovietice.

A. MUNTEANU
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Aspect de la mitingul celor 

10.000 de mici agricultori, care a 
avut loc la Tokio împotriva po
liticii agrare a guvernului japo-

O anchetă a
lu legătură cu ultimele acte discrimi

natorii ale unor țări occidentale, îndrep
tate împotriva colaborării sportive in
ternaționale, agenția TASS a inițiat o 
anchetă în rîndul unor personalități mar
cante' din sportul internațional. Iată 
cîieva din răspunsurile date agenției 
TASS :

OTTO MAYER, cancelarul Comitetu
lui Olimpic Internațional : „Eu condamn 
de la bun început acțiunea de a nu se 
acorda vize de intrare in S.U.A., hocheiș- 
tilor din R.D. Germană. Diferendele po
litice dintre Est și Vest nu trebuie să 
fmpiedice dezvoltarea legăturilor priete
nești intre sportivi. După cum se știe, 
C.I.O. a făcut demersuri pentru ca ho- 
cheiștii R.D. Germane să primească vize 
de intrare în S.U.A., dar nu s-a primit 
nici un răspuns din partea forurilor a- 
mericane”.

/ IOLANDA BALAȘ, recordmană mon
dială în proba de săritură in înălțime 
femei : „Ca toți sportivii din lume, am 
aflat cu indignare despre faptul că e- 
chipa R.D. Germane nu a fost admisă 
să, participe la campionatele mondiale de 
hochei pe gheață din S.U.A. Sînt întru- 
totul de acord cu federațiile de hochei 
ale U.R.S.S., Cehoslovaciei și Romîniei 
care au hotărît să nu mai participe la 
campionate în semn de protest împotri
va acestui act discriminatoriu. In țările 
noastre socialiste pot veni toți cei care 
doresc să participe la competițiile spor
tive. De cînd practic sportul, eu am le
gat multe prietenii cu sportivi din dife
rite țări. Acesta este un lucru minunat I 
Lumea este imensă și ce plăcut este să 
știi că pretutindeni ai prieteni I".

MORIS RICHARD, unul din cei mai 
renumiți jucători de hochei pe gheață 
din Canada : „Nu văd nici o cauză pen
tru care hocheiștii din R.D. Germană să 
fie împiedicați să participe la campiona
tele mondiale. Ca sportiv, consider că 
trebuie organizate mari competiții la 
care să fie prezente echipe din diferite 
țări. Ar fi util dacă echipele canadiene 
ar juca în U.R.S.S., Cehoslovacia ;i alte 
țări europene”.

FOLKB ROGGARD, președintele Fede
rației internaționale de șah : „Cind Olan
da a refuzat viza de intrare marelui 
maestru Uhlmann din R.D. Germană, eu 
am protestat cu toată tăria Împotriva 
discriminării jignitoare față de un om

agenției TASS
care poartă cel mai înalt tițlu în șah. 
Federația internațională de șah a adop
tat imediat hotărîrea de a muta turneul 
zonal din Olanda în altă țară”.

DZAIATI TUȘIMA, deputat în Parla
mentul Japoniei, președintele Comitetulüi 
de organizare a celei de-a 18-a ediții a 
Olimpiadei de la Tokio : „în cadrul re
lațiilor sportive internaționale nu ește 
permisă discriminarea rasială, ideologică 
sau religioasă. Regret profund că în ul
timul timp au fost încercări de a se îm
piedica contactele între sportivi. Sper ca 
la J. O. de la Tokio să participe toți 
sportivii țărilor invitate”.,-

S-a încheiat turneul interzonal 
de șah de la Stockholm

In urma desfășurării ultimelor 
partide întrerupte a fost definitivat 
clasamentul primelor locuri în tur
neul interzonal de șah de la Stock
holm. R. Fisher (S.U.A.), E. Gheller 
(U.R.S.S.), T. Petrosian (U.R.S.S.), 
V. Korcinoi (U.R.S.S.) și M. Filip 
(R. S. Cehoslovacă), clasați în ordi
ne pe primele 5 locuri, s-au califi
cat pentru turneul candidaților, 
care va avea loc în anul acesta la 
Curaçao.

— ......0*0 —........—

Modernizarea mașinilor 
și utilajelor în funcțiune

(Urmare din pag. I-a)

Ia un număr de 57 carde, a cres
cut randamentul acestora cu 15-30 
la sută, înlăturîndu-se gîtuirea exis
tentă ; s-a îmbunătățit simțitor și 
calitatea benzilor — toate acestea 
permițînd creșterea producției la 
mașinile cu inele. Lucrările de mo
dernizare a utilajelor din această 
uzină continuă, în acest domeniu 
existînd încă însemnate posibilități.

O cerință de bază în ce privește 
modernizarea mașinilor și utilajelor 
în funcțiune, este obținerea cu 
cheltuieli cît mal mici a unei efi- 
ciențe economice maxime. De ace
ea, atunci cînd se execută anumite 
modernizări sau cînd se echipează 
mașinile mai vechi cu diferite apa
rate și dispozitive, e nevoie să se 
facă un judicios calcul tehnic-eco- 
nomic, ca în orice problemă de 
producție. Nu sînt folositoare eco
nomiei naționale ci, dimpotrivă, 
dăunează acele „modernizări" făcu
te de dragul modernizării, fără e- 
ficacitate în ridicarea indicilor de 
utilizare și care sînt neeconomi- 
coase.

Inițiativa colectivului are un rol 
deosebit de important în acțiunea

de modernizare a mașinilor existen
te în întreprinderi. Lucrînd efectiv 
în producție, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii cunosc cei mai bine 
necesitățile și direcțiile în care tre
buie orientată modernizarea mași
nilor și utilajelor, în raport cu ce
rințele producției. Iată de ce, con
ducerile întreprinderilor, organiza
țiile de partid, sindicale și de 
U.T.M. sînt chemate să atragă în 
această acțiune întregul colectiv. 
Un mare sprijin trebuie să acorde 
conducerile întreprinderilor și or
ganizațiile de partid grupelor de 
modernizare care, așa cum a do
vedit practica, obțin rezultate bune 
dacă-și desfășoară activitatea pe 
baza unui plan concret, în care se 
prevăd temele de modernizare, or
dinea în care trebuie executate.

Muncind cu dragoste și rodnicie 
pentru punerea în valoare a noi re
zerve interne, dînd, în cadrul aces
tei acțiuni, o mare însemnătate mo
dernizării mașinilor, vom obține 
noi și însemnate succese în înde
plinirea planului pe 1962, în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Instantanee de la
Impresia cea mai persistentă pe 

care o oferă Tîrgul de la Leipzig 
în primăvara aceasta este masiva 
participare internațională, activita
tea deosebit de vie, tranzacțiile nu
meroase care s-au încheiat încă din 
prima zi. Este evident că cercurile 
reacționare din Occident, Consiliul 
N.A.T.O., care au încercat un boicot 
împotriva Tîrgului, au suferit un 
eșec.

Centrul de greutate 
al tîrgului...

...se găsește, ca în fiecare primă
vară, în halele expoziției tehnice de 
pe Bd. Lenin, în așa numitele 
„technische Gelände". Aici se află; 
produsele industriale ale multor țări 
de pe cele 5 continente.

Printre numeroasele exponate din 
țările lumii se disting produsele in
dustriale ale țărilor socialiste. Expo
ziția demonstrează puternicul pro
gres tehnico-științific realizat de 
țările sistemului socialist. Lupta 
pentru o calitate tot mai înal
tă și pentru un nivel tehnic tot mai 
ridicat și-au pus pacetea pe fiecare 
exponat. Este de remarcat că la tîr
gul acesta predomină în mai mare 
măsură decît în trecut produsele in
dustriei constructoare de mașini- 
unelte, aparate de precizie, utilaj 
electronic și electro-tehnic de ca
litate superioară. Este și aceasta o 
demonstrație a forței economice 
crescânde a sistemului mondial so
cialist.

Tehnica constructorilor 
comunismului...

...își găsește o vie expresie In 
pavilionul Uniunii Sovietice. Spie a- 
cest pavilion se , scurge zilnic un 
fluviu de oameni.

Este impresionant aspectul uriașei 
hale în care industria sovietică 
prezintă produsele sale : peste 400 
de exponate^ piașini-uneltp de înal

tă productivitate, aparate de preci
zie, camioane, tractoare, mașini tex
tile și poligrafice, o stație electri
că mobilă și un larg sortiment de 
materii prime, sînt oferite schimbu
lui mondial. Atenția fiecărui vizita
tor este atrasă irezistibil de linia 
automată pentru fabricarea axelor 
cardanice ale tractoarelor, care 
oferă un exemplu pregnant al auto
matizării industriei Uniunii Sovieti
ce, așa cum prevede Programul 
P.C.U.S. Nu întîmplător prospectele 
mașinilor sovietice sînt cele mai so-

De Ea corespondentul 
nostru

licitate, iar oamenii de afaceri în
cheie acorduri substanțiale cu fir
mele comerțului exterior al U.R.S.S.

Turnul de foraj romînesc...
...domină spațiile vaste ale expo

ziției tehnice. De departe auzi du
duitul motoarelor turlei petroliere 
2 DH 75. Tehnicienii noștri au pro
dus admirație nu numai prin timpul 
record în care au înălțat turla. Si
lueta ei elegantă și calitățile sale 
tehnice — forță, adîncime de foraj, 
gabarit — sînt însorise pe tqbela in
dicatoare. Hala 5, unde se află 
pavilfonul R. P, Rornînș, este 
foarte vizitată. Țara noastră par
ticipă la Leipzig pentru prima 
dată cu o expoziție atît de largă 
(4500 m.p.), cu o varietate atît de 
mare de produse și, în special, cu 
un număr atît de însemnat de ex
ponate Industriale. „Este impresio
nant nivelul tehnic și finisajul pro
duselor dv." — spune un inginer 
din Halle. Iar Kurt Enkelmann, ad
junct al ministrului Comerțului Exte
rior și Intergerman al R.D.G., a spus: 
„Această expoziție demonstrează cu

Leipzig
adevărat multilateralitatea și pro
gresul industriei romîne. Pentru rea
lizările lor, muncitorii țării dv. pot 
fi felicitați“.

Pavilionul nostru, aranjat cu gust 
și simț estetic, conține produse va
riate din majoritatea ramurilor in
dustriale ale R. P. .Romîne.

Vizitatorii din multe țări întîlnesc 
aci tractorul „UTOS" ca pe un 
vechi cunoscut, apreciindu-i calită
țile. De căutare se bucură și mașinile 
agricole romînești, precum și diver
se tipuri de pompe pentru irigat și 
industriale pe care le prezentăm. 
Strungul de la uzina din Arad, 
mașinile de găurit și freza uni
versală de sculărie de la „înfrăți- 
rea"-Oradea, agregatele și compre- 
soarele frigorifice de la „Tehnofrig“- 
Cluj, mașini textile, un război auto
mat și alte mașini-unelte și utilaje, 
o machetă a unei rafinării și a 
unei fabrici de ciment, proiectate 
și construite la noi în țară, îmbogă
țesc imaginea industrială a R. P. 
Romîne.

Faptul că prezentăm la expoziție 
unele produse noi ale industriei 
noastre socialiste ca motoare elec
trice, utilaj electro-tehniic, apqrqte 
de radio și telefonice, aparate de 
precizie printre cqre și un radiome- 
iru, mașina electronică de echilibrat 
rotoarș, de fabricație romînegșcă, 
contribuie de asemenea la ridica
rea prestigiului patriei noastre, face 
încă odată cunoscut peste hotarele 
țării succesele obținute de poporul 
nostru muncitor pe calea desăvîrși- 
rit construirii socialismului.

Ca în toți anii, standul industriei 
noastre alimentare, ca șl alte pro
duse de larg consum, constituie un 
punct de atracție.

Vaste posibilități...
...de schimburi oferă Tîrgul de la 

Leipzig sub toate aspectele comer
țului internațional.

Toate țările participante ale la
gărului socialist, cele din țările 
Asiei, Africii și Americii, firmele din 
țările capitaliste ca Anglia, Franța, 
Italia, Suedia, Japonia și altele, vor 
încheia la Leipzig noi angajamente 
comerciale reciproc avantajoase. 
Tîrgul înlesnește cunoașterea reci
procă, schimbul de experiență, în
tărirea colaborării internaționale, 
contribuie la afirmarea principiilor' 
și a necesității coexistenței pașnice 
a statelor ou sisteme sociale diferite.

Țara gazdă, R. D. Germană, 
care a organizat Tîrgul în bune . 
condiții, oferă pieții mondiale pro- - 
dusele sale industriale apreciate -■ 
în lume pentru calitățile lor. Indus- ' 
tria R.D.G., care participă la Leip
zig cu remarcabilele sale realizări, 
ește un partener solicitat în schimbu
rile comerțului internațional.

Tîrgul de la Leipzig constituie —• 
așa cum s-a spus în mod plastic — " 
o punte între Răsărit și Apus. El evL?- 
dențiază posibilitatea dezvoltării, - ■....... . „ ■. , _ yț
continue a schimburilor comerciale 
internaționale care este, după cum 
se știe, pîrghia principală a coexist ’, 
tentei pașnice între statele cu orîn- j 
duiri sociale diferite. Nu puține 
eforturi au depus și depun cerpurilê 
imperialiste spre a sțînjeni dezvol
tarea comerțului dintre cele două 
state germane, dintre țările capita-, 
liste și cele socialiste Interesul real 
pe oare-1 resimt înseși cercurile de ■ 
afaceri din Occident de a întreține 
legăturile comerciale cu țările so- ■ 
cialiste se dovedește mai puternic 
deoît mașinațiile reacțiunii. Dezvol
tarea economică a țărilor socialiste 
creează — așa cum se vede bine 
din nou la Leipzig — condiții tot 
mai favorabile pentru schimburi co
merciale reciproc avantajoase între 
Răsărit și Apus. Iar aceasta slujește 
intereselor păcii, căci — așa cum 
se spunea din vechime — oamenii 
de comerț pășesc înaintea ambasa
dorilor.

A. VELA
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FORȚELE CARE SINT PENTRU DEZARMARE 
. ȘI PACE ÎȘI INTENSIFICĂ PRESIUNEA

Interviu acordat ziarului nostru de prof. ]. D. Bernal, 
președintele executiv al Consiliului Mondial al Păcii

Prof. J. D. Bernal, președintele 
executiv al Consiliului Mondial al 
Păcii, a acordat corespondentului 
nostru la Londra, Gordon Sichaf- 
fer, următorul interviu, cu privire 
la lucrările Comitetului celor 18 
țări pentru dezarmare, care vor 
începe la 14 martie la Geneva.

ÎNTREBARE : Care este părerea 
dvs. în legătură cu apropiata 
conferință de la Geneva?

RĂSPUNS : Mulțl oameni aveau 
tendința de a considera această 
conferință ca pe una din nesfîr- 
șltele conferințe din ultimii 15 
ani, la care s-a discutat despre de
zarmare fără nici un rezultat. Me
sajele lui N. S. Hrușciov au schirr? 
bat radical această tendință. Ele 
au arătat importanța pe care gu
vernul sovietic o acordă tratati
velor, faptul că el vrea într-adevăr 
să se treacă la acțiune și că se 
așteaptă la rezultate de pe urma 
acestei conferințe.

ÎNTREBARE : Ce obstacole 
după părerea dvs., în calea 
acord asupra dezarmării ?

RĂSPUNS : în răspunsurile
la mesajele lui N. S. Hrușciov, 
Kennedy și Macmillan se referă 
mereu la vechea problemă a con
trolului. Pe cît se pare, principalul 
interes al puterilor occidentale 
rămîne acela al inspecției, care, 
fie că va fi sau nu urmată de mă
suri de 
permite o 
continuă 
sovietice, 
din nou accentul în clauzele

S.U.A. din ce In oe meri multe in
terese potrivnice dezarmării. In
tr-adevăr, cercurile care au ase
menea interese nu au renunțat ni
ciodată la ldeea negocierii 
pe poziții de forță, moștenită din 
epoca lui Dulles. Orice formă

de

epoca lui Dulles. Orice formă ar 
lua dezarmarea, ea va trebui pînă 
la urmă să se bazeze nu pe a- 
vantaje militare, ci pe paritate.

o mare însem-

a-

stau, 
unui

dato

dezarmare, să poată 
cercetare imediată . și 
a instalațiilor militare 

Pe acest lucru se pune 
__ ____ ______ 2J2 2_ .2____2j pe 
care guvernul S.U.A. ar dori să lé 
includă în condițiile privitoare la 
încetarea experiențelor atomice.

Ceea ce cer acum S.U.A. este un 
sistem de control al pregătirilor 
pentru experiențe. Un astfel de 
sistem ar fi în special un sistem 
legalizat de spionaj nelimitat.

în loc de a lua în discuție ase
menea condiții neaaceptabile, con
ferința de la Geneva ar trebui să 
aibă ca sarcină principală găsirea 
unei metode eficace de control, 
corespunzătoare ‘ fiecărei etape 
a dezarmării. Oameni de știință 
americani au propus un astfel de 
sistem bazat pe metoda examină
rii unor probe de radioactivitate 
din atmosferă, discutat la confe
rințele de la Pugwash, la care au 
participat atît oameni de știință so
vietici cît și oameni de știință din 
alte țări. în ce privește controlul 
în domeniul interzicerii experien
țelor, există acum noi aparate pen
tru detectarea exploziilor în sub
teran și în atmosferă, astfel că se 
poate reveni la propunerile iniția
le ale oamenilor de știință 
ferite țări, de a se institui 
tem național de control 
detectarea experiențelor.

ÎNTREBARE : Vă reamintiți, desi
gur, că In toamna anului trecut 
guvernul sovietic șl guvernul ame
rican au căzut de acord asupra 
principiilor unei dezarmări gene
rale șl totale cu excepția disputa
tei clauze a controlului. De ce ar 
depinde deci să se obțină progre
se in cursul negocierilor ?

RĂSPUNS : Este adevărat că în 
rîndul popoarelor există o dorin
ță unanimă de a se înfăptui de
zarmarea. Dar cursa înarmărilor 
este mal intensă ca orieînd. Co
menzile de armament și fabri
carea de noi arme creează în

din di- 
un sis- 
pentru

Se știe că 
nătate o aie lărgirea continuă 
a forțelor care luptă împotriva 
cursei înarmărilor. Un pas în 
ceastă direcție a fost făcut prin S
lărgirea Comitetului O.N.U. pentru S 
dezarmare în care au fost incluse < 
țări neutre, vital interesate în l 
desființarea armelor atomice; a- ? 
cestea, pe lingă faptul că pericli- S 
tează securitatea popoarelor lor, $ 
nu îngăduie, prin costul lor ri- < 
dicat, să li se acorde țărilor res- < 
pective ajutorul sperat pentru dez- ) 
voltarea lor economică. Este însă < 
nevoie și de alt. lucru, pe cale de < 
înfăptuire. Forțele păcii își inten- i 
sifică acțiunea în lumea întreagă. < 
în Anglia se desfășoară marșuri, j 
demonstrații prin ședere pe jos. în ; 
S.U.A. s-a înregistrat de curînd ac- < 
țiunea pentru pace a femeilor și < 
demonstrația studenților 
Casei Albe. Demonstrații 
nătoare au avut loc și în 
alte țări.

ÎNTREBARE : Mai există 
forțe noi car© pot fi atrase acum 
pe pozițiile apărării păcii ?

RĂSPUNS : Anul trecu* s-au ți
nut mai multe conferințe interna
ționale care au permis coordona
rea programelor de luptă pentru 
pace și au arătat fiecărei mișcări 
că nu este singură. Cercuri tot 
mai largi se alătură acestei miș
cări nobile. De pildă, în S.U.A., dr. 
Melman, industriaș, a arătat că a- 
devăratul interes al S.U.A. este 
de a-și folosi resursele în sco
puri pozitive și nu pentru pregă
tirea unor omoruri în masă. 
Anul acesta, toate mișcările de 
luptă pentru pace se concentrea
ză pentru a obține dezarmarea, 
încetarea cursei înarmărilor și în
cetarea experiențelor atomice.

ÎNTREBARE : Cum se va integra 
în această acțiune Congresul pen
tru dezarmare generală și pace 
convocat în luna iulie la Moscova 
de Consiliul Mondial al Păcii ?

RĂSPUNS : Așteptăm ca acest 
Congres să constituie o adunare 
la care diferitele mișcări pentru 
dezarmare să poată ajunge la o 
înțelegere reciprocă și să porneas
că Ia o acțiune și mai viguroasă, 
în timp ce vom duce campania 
pentru succesul acestui Congres, 
vom face tot.ee ne stă In putință, 
în numele voinței de pace a po
poarelor, în vederea reușitei con
ferinței pentru dezarmarea celor 
18 țări.

în fața 
asemă- 

multe

și alte

Guvernul Indiei acordă
problemei

DELHI 8 (Agerpres). — Subliniind 
marea importanță pe care guver
nul Indiei o acordă tratativelor pen
tru dezarmare, agenția D.P.A. arată 
că aceasta reiese din „faptul că la 
apropiata conferință de la Geneva 
pleacă nu numai ministrul Apărării, 
Krishna Menon, ci și secretarul de 
Stat de la Ministerul de Externe, 
Morarjl Desai, precum și ambasa
dorul Indiei la Viena, Lai, considerat

anunțarea 
S.U.A. de 
nucleare

hotărîrli gu- 
a relua expe- 
în atmosferă,

După 
vernului 
riențele 
John- Bernal, cum se menționează 
în știrea publicată ieri de ziarul 
nostru, a declarat :

Hotărîrea guvernului S.U.A. de 
a reîncepe experiențele nucleare 
dă o gravă lovitură năzuințelor de 
pace ale popoarelor. Consiliul 
Mondial al Păcii luptă neobosit 
împotriva efectuării de experiențe 
nucleare și cere încetarea lor.

o deosebită importanță 
dezarmării

V

problema dezarmă- 
spune în continuare 
agenției D.P.A., este, 

ferm hotărît să plece

ca expert în 
rii. Nehru, se 
în telegrama 
de asemenea,
și el la Geneva, dacă se va ajunge 
la convocarea unei conferințe la 
nivel înalt în problema dezarmării".

Corespondentul amintește că pre
mierul Nehru „nu împărtășește con. 
cepția americană* despre control,

o® o----------- <

ț
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Polițiștii reprimă pe particlpanțll la demonstrația de protest car© 

a avut Ioc la New York împotriva reluării experiențelor nucleare în 
atmosferă de către S.U.A.

în america1 Acțiuni tot mai puternice
LATINĂ 1 ale maselor populare

Pe întreg continentul latino-ame- 
rican crește avîntul luptei pentru 
independență și progres social. Po
poarele țărilor cuprinse între Rio 
Grande del Norte și Capul Horn 
desfășoară acțiuni tot mai combati
ve împotriva asupritorilor lor au
tohtoni și străini, pentru înlătura
rea jugului monopolurilor america
ne, pentru înfăptuirea reformei a- 
grare.

In lupta pentru pămînt se ridica 
păturile cele mai largi ale exploa- 
taților din satele Americii Latine.

Treziți la mâță politică, țăranii 
resping rînduielile „marii bîte" pe 
care ar vrea să le perpetueze Wall- 
Streetul, ei cer pămînt și înlătura
rea relațiilor feudale, confiscarea 
latifundiilor aparținînd trusturilor 
nord-americane.

Montevldeo. Demonstrație de j 
! protest a muncitorilor din între- J 
( prinderile capitalei Uruguayului j 
f împotriva concedierilor abuzive j 
I la care recurg patronii.

Declarația P. C Francez 
în legătură cu începerea 
tratativelor de la Evian

Țăranii peruvieni ocupă pămînturile 
acaparate de trusturile americane

Zilele trecute în Poru 4.000 de ță
rani indieni și-au reocupat pămîn
turile ce le fuseseră ilegal luate de 
latifundiari și trustul american 
„Cerro de Pasco Corporation.".

Pentru a sili pe țărani să pără
sească pămînturile pe care le-au 
ocupat, autoritățile peruviene au 
trimis împotriva lor unități militare 
care s-au dedat la represiuni săl
batice ucigînd mai mulți țărani.

★

O șțire transmisă astăzi de a’gen- 
ția Prensa Latina relatează că în 
regiunea Cerro de Pasco continuă 
demonstrațiile de, protest ale popu
lației împotriva uciderii de către 
trupele peruviene a unor țărani 
care își revendicau pămînturile ce 
le-au fost acaparate de societatea 
nord-americană. Minerii din aceas
tă regiune au declarat o grevă ge-

nerală în sprijinul luptei juste pen
tru pămînt a țăranilor. în orașul 
Cerro de Pasco a avut loc un mare 
miting, în cadrul căruia demons
tranții au cerut pedepsirea celor vi- 
novați de asasinarea țăranilor.

Mișcarea de solidaritate cu țăra- 
din Cerro de Pasco s-a extins 

întreaga țară. La Lima, precum 
în principalele orașe peruviene 
loc mitinguri de solidaritate cu

nii 
în 
Și 
au
țăranii. Demonstranții au cerut gu
vernului înfăptuirea reformei a- 
grare.

Gerardo Yanayaco Morales, con
ducător al mișcării 
provincia Cerro 
sat autorităților 
ment arătînd că 
lipsa de pămînt 
țărani să ocupe, 
de fapt, le aparțin lor".

țărănești din 
de Pasco, a adre- 
un protest vehe- 

„foamea, sărăcia și 
au determinat pe 
pămînturile care,

Mișcarea pentru înfăptuirea reformei 
agrare în Honduras

ȘI tn mica tară din America Centra
lă, Honduras, socotită una dintre cela 
mal docile feude ale Wall-Streetului, 
monopolurile americane ți latifundiarii 
autohtoni nu mal au frai liniștit. Din-

PARIS 8 (Agerpres). — Tn legătură 
cu începerea tratativelor de la Evian, 
Partidul Comunist Francez a dat publi
cității o declarație în care se spune 
printre altele :

Tn timp ce au început tratative între 
reprezentanți ai Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria și ai guvernului 
francez, „în Algeria fasciștii din O.A.S. 
săvîrșesc crime cu caracter rasial, pro
vocări sîngeroase, pun la cale incen
dieri, ucid locuitori. Guvernul De 
Gaulle și reprezentanții lui le permit 
să acționeze nepedepsiți. încurajați de 
această impunitate, fasciștii încep să 
aplice aceleași metode și în Franța. 
Activitatea criminală a fasciștilor, pre
cum și toleranța și complicitatea gu
vernului, ar putea împiedica încheie
rea cu succes a tratativelor“.

„Poporul francez și poporul algerian 
au repurtat împreună prima victorie, 
silind guvernul De Gaulle să ducă 
tratative pe baza dreptului Algeriei la 
independență".

Poporul francez este dator astăzi să 
urmărească adoptarea măsurilor nece
sare pentru încheierea unui acord cu 
privire la încetarea focului în Algeria 
și pentru aplicarea Iul cinstită în inte
resul celor două popoare, P. C. Fran
cez cheamă poporul să ceară aresta
rea, judecarea șl 
țăfoare a tuturor 
sprijină O.A.S.

Puternice proteste în Japonia 
împotriva experiențelor 

nucleare ale S.U.A.
TOKIO 8 (Agerpres). — Consiliul 

pe întreaga Japonie pentru interzi
cerea bombelor atomice și cu hidro
gen protestează cu hotărîre în nu
mele poporului japonez împotriva 
experiențelor nucleare ale S.U.A. și 
Angliei și cere anularea Iov de ur
gență.

Aceste experiențe vor da- o lovi
tură serioasă perspectivelor apropia
tei sesiuni a Comitetului celor 18 
țări pentru dezarmare, se spune în 
rezoluția plenarei lărgite a condu
cerii consiliului.

Consiliul a< hotărît, de asemenea, 
să adreseze un apel opiniei publice 
din S.U.A., 'Anglia și alte țări de a 
organiza la 1 aprilie a.c. ziua de 
acțiuni comune împotriva experien
țelor nucleare.

fr-un capăt în altul al țării i-au dej- 
fSșurat tn ultima vreme Importante ac
țiuni de luptă al» oamenilor muncii 
pentru lichidarea sistemului latifundiar 
și eliberarea țării de sub dominația Iul 
United Fruit șl a celorlalte trusturi 
străine.

O știre sosită astăzi din capitala 
Hondurasului, Tegucigalpa, relatează că 
2.000 de țărani au adresat președintelui 
țării, Ramon Villeda Morales, o scri
soare în care cer cu cea mal mare ho
tărîre înfăptuirea grabnică a reformei 
agrare și protestează că sînt alungați 
de pe pămînfuri.

Societatea feroviară nord-americană 
„Railroad“, se arată în scrisoare, mînă 
în mînă cu United Fruit, acaparează în 
mod Ilegal pămînturile pe care țăranii 
le lucrează de mulțl ani. Țăranii de
clară că se opun cu cea măi mare e- 
nergie încercărilor de a fi alungați de 
pe pămînturile lor în interesul socie
tăților străine și că vor frece la acțiu
ne pentru apărarea drepturilor lor.

în încheierea scrisorii se subliniază 
că „țăranii din Honduras au nevoie de 
o reformă agrară care să lichideze la
tifundiile“.

condamnarea riecru- 
celor care Inspiră șl

Demonstrații anti-atomicc
Ain

LONDRA 8 (Agerpres). — La 7 mar
tie, femeile participante la „Mișcarea 
pentru dezarmarea nucleară“ au orga
nizat pe fot cuprinsul Angliei manifes
tații în sprijinul cererii de renunțare 
la arma nucleară șl în semn de pro
test împotriva reluării de către pu
terile occidentale a experiențelor cu 
arma nucleară.

Femeile membre ale „Mișcării pen
tru dezarmarea nucleară" au organizat 
în orașe și sate mitinguri și au difu
zat manifeste. Cea mai mare demon
strație a avut loc la Londra, unde fe
meile au străbătut străzile orașului din 
cartierul Portland-Place pînă în cen
trul Londrei.

RANGOON 8 
trecute a sosit 
ția Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne. La aero
port, pavoazat cu drapelele de Stat 
ale R. P. Romîne și Uniunii Birma
ne, delegația a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe al Uniunii Birmane și 
ai corpului diplomatic. A fost de 
față însărcinatul cu afaceri ad inte
rim al R. P. Romîne Iosif Zeleneac.

Delegația a depus o coroană de 
flori la mormîntul eroului național 
birman Aung San și a vizitat pa
goda Swedagon. Acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, șeful delegației, 
a semnat în cartea de onoare a pa
godei. Delegația a fost însoțită în 
aceste vizite de reprezentanți ai 
Ministerului de Externe birman.

★
La 5 martie, delegația Marii Adu

nări Naționale a R. P. Romîne a 
plecat cu un avion special la Man
dalay, vechea capitală a Birmaniei. 
Delegația a fost însoțită de șeful 
protocolului Ministerului Afacerilor 
Externe al Birmaniei, de alți repre
zentanți ai M.A.E. și de însărcina
tul cu Afaceri a.i. al R. P. Romîne. 
La sosirea pe aeroportul din Man
dalay, pe care fluturau drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și Uniunii 
Birmane, oaspeții romîni au fost sa
lutați de primarul orașului, de rec
torul universității, de comandantul 
garnizoanei militare, de ziariști, și

(Agerpres). — Zilele 
la Rangoon delega-

de alți reprezentanți ai autorități-1 
lor din Mandalay. Un grup de fete 
au oferit membrilor delegației bu
chete de flori. După masa oferită 
de gazde în cinstea delegației, oas
peții au vizitat orașul Mandalay, 
bogat în mărturii ale străvechii cul
turi ale poporului birman și orașul 
de munte Maymyo.

în ziua de 6 martie delegația a 
vizitat Universitatea din Mandalay 
unde a fost întîmpinată de rector 
și corpul profesoral al universității, 
în aceeași zi, s-a deplasat în locali
tatea Sagaing, unde oaspeții romîni 
au fost conduși spre locurile inte
resante legate de arta veche a po
porului birman.

în ziua următoare delegația s-a 
deplasat pe calea aerului spre loca
litatea Pagan. La sosire, pe aeropor
tul împodobit cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
ale Uniunii Birmane, delegația a 
fost salutată cu căldură de primarul 
orașului și de alte personalități of? 
ciale. Fete birmaneze în costum. 
naționale au oferit flori oaspeților.

După o vizită de cîteva ore în a- 
cest oraș, delegația a plecat la 
Lanywa, important centru petrolier 
birman. în aceeași zi delegația s-a 
înapoiat la Rangoon.

Vizita în Birmania a delegației 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne șe desfășoară 
într-o atmosferă cordială, în spiri
tul prieteniei dintre popoarele ro- 
mîn și birman.

---------- O© O-----------

Corespondență telefonică din Evian

După șapte ani de luptă
Astăseară, ca și în. ziua prece

dentă, zecile de ziariști prezenți la 
Evian nu știu în realitate ce dis
cută cele două delegații, deoarece 
secretul tratativelor franco-algeriene 
este păstrat cu severitate de o par
te și de alta. Un singur lucru pare 
acum sigur, deși nici el nu a fost 
anunțat oficial : s-au definitivat a- 
cordurile realizate în cursul tratati
velor secrete de la Rousses, care 
au precedat, după cum se știe, ac
tuala etapă de negocieri. Aceste 
acorduri, s-ar referi, după cum scriu 
ziarele franceze, la modalitatea în
cetării focului, la efectivul și com
poziția forței locale care va asigu
ra ordinea după aceea, la organul 
executiv provizoriu care va fi con
stituit, la cooperarea economică 
dintre Algeria independentă și 
Franța, la bazele militare franceze 
care vor fi menținute pentru o anu
mită perioadă și la eliberarea de- 
ținuților algerieni aflați în Franța 
— al căror număr este după unii 
de 30.000.

De altfel, după cum transmit din 
Tunis agențiile de presă, ziarul ofi
cial al F.L.N. „El-Mudjahid" va pu
blica vineri punctele esențiale ale 
acordurilor de la Rousses, pentru ca 
ele să fie cunoscute de poporul al- 
gerian care de 7 ani luptă cu arma 
în mînă pentru eliberarea sa. în 
același timp se spune că acordu
rile finale cu privire la încetarea 
focului ar putea fi semnate și anun
țate la începutul sau la mijlocul 
săptămînii viitoare. Evenimentul ar 
urma să aibă loc într-un cadru so
lemn de o parte și de alta. Mențio
năm că azi, la Paris, președintele 
Adunării Naționale, Chaban Delmas,

a declarat că aceasta ar putea fi 
convocată după proclamarea în
cetării focului.

Se înțelege că în fața acestei si
tuații, cînd nimic oficial nu este 
încă anunțat, mulți ziariști fac tot 
felul de prezumții pe care nimic nu 
le confirmă și nimic nu le infirmă. 
La Evian îți poți da seama numai 
de faptul că tratativele continuă 
într-un ritm susținut și că elo se 
împletesc cu altele duse aparent 
între reprezentanții guvernului fran
cez și guvernului marocan în legă
tură cu eliberarea lui Ben Bella și 
a celorlalți miniștri algerieni deți
nuți în Franța.

Firește că aci situația din Alge
ria este urmărită cu toată atenția. 
Nimeni nu poate crede că ultraco- 
lonialișlii și-ar fi restrîns acțiunile 
teroriste. Actualul moment ar putea 
anunța noi fărădelegi și crime de 
mari proporții. Este suficieni să a- 
rătăm, de exemplu, că o serie de 
locuitori ai Evianului au primit în 
ultimele zile scrisori de amenin
țare din partea organizației tero
riste O.A.S.

TUDOR VORNICU
*

relatează agenția 
în cursul dimineții 
avut loc la Paris o

După cum 
France Presse, 
de 8 martie a 
ședință a Biroului Adunării Națio
nale Franceze în cadrul căreia pre
ședintele Adunării Naționale Fran
ceze, Jacques Chaban Delmas, a 
anunțat în mod oficial că între 15 
și 22 martie va avea loc o sesiune 
extraordinară a Adunării Naționale 
Franceze care va lua în discuție 
problema încetării focului în Algeria.

O La
EXPOZIȚIE DE ÂRTĂ populară 
ROMÏNEASCÀ LA HAMBURG

HAMBURG 8 (Agerpres). — Re
cent, în sălile Muzeului de etnogra
fie șl preistorie din Hamburg (R. P. 
Germană), s-a deschis Expoziția de 
artă populară romînească, trimisă de 
Institutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. La vernisaj 
au fost prezenți reprezentanți ai U- 
niversitățil din Hamburg, persona
lități culturale și un numeros pu
blic, care au manifestat un viu in
teres pentru lucrările expuse.

Expoziția va rămîne deschisă a- 
proximativ două luni, urmînd ca 
ulterior exponatele să fie montate 
într-un colț romînesc permanent în 
cadrul muzeului.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS. 
Comitetul Central al P.C.U.S. și Con-

O®O--------- — -------

o| elării

opt avioane de instrucție cu reac
ție „T-37-V".

în decurs de 11 luni, acesta este 
al doilea lot de avioane „Sabre" li
vrat Tailandei, potrivit .programului 

' i aceastăde întețire a încordării în 
parte a lumii.

Sărbătorirea Zilei 
internaționale a femeii

U.R.S.S.

o •

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS : La 8 martie, în Palatul Con
greselor din Kremlin a avut loc o 
ședință festivă consacrată Zilei in
ternaționale a femeii.

La ședință au participat N. S. 
Hrușciov și alți conducători ai 
partidului comunist și ai guvernu
lui sovietic.

Deschizînd ședința festivă, Raisa 
Dementieva, secretar al Comitetu-, 
lui orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
a subliniat că anul acesta oamenii 
sovietici întîmpină Ziua interna
țională a femeii într-o atmosferă 
de muncă creatoare însuflețită. Ei 
traduc în viață planul grandios de 
construire a comunismului prevă
zut de Congresul al XXII-îea al 
P.C.U.S.

femeilor franceze, și Yvonne Du
mont, secretar general al Uniunii 
femeilor franceze.

Vorbitoarele și-au exprimat hotă
rîrea de a lupta activ pentru stabi
lirea păcii în Algeria, au vorbit 
despre acțiunile eroice ale femeilor 
simple franceze care cer să se pună 
capăt războiului colonial din Alge
ria, să se bareze calea fascismului 
în țară.

siliul de Miniștri al U.R.S.S. au felici
tat pe metalurgișfii Consiliului econo
miei naționale din Doneț cu prilejul
punerii în funcțiune la Uzina siderur
gică din Jdanov (Ucraina) a primei
părți a laminorului degresor automa
tizat și a complexului noii
Martin.

In noua oțelărie a început să pro
ducă oțel primul cuptor Martin de 
mare capacitate, care nu-și are egalul 
în lume în ceea ce privește produc
tivitatea. Pînă la sfîrșitul anului cu
rent, noua oțelărie va fi dată în ex
ploatare cu întreaga ei capacitate.

★

BERLIN 7 (Agerpres). — ADN. Secre
tariatul Federației Democrate Internațio
nale a Femeilor a trimis, în numele ce
lor 200.000.000 de membre, o telegramă 
de protest guvernului argentinian împo
triva arestării și deținerii arbitrare a fe
meilor care au participat la o adunare 
de solidaritate cu Cuba, ținută Ia Buenos 
Aires în cursul lunii februarie. Telegra
ma, adresată lui Alfredo Roque Vitolo, 
ministrul Afacerilor Interne al Argenti
nei, cere eliberarea imediată a femeilor, 
care au fost arestate încălcîndu-se garan
țiile prevăzute în constituția

*
LONDRA 8 (Agerpres). 

La 7 martie, în orașele 
Glasgow și Edinburg au 
demonstrații de protest
hotărîrii Direcției naționale a indus
triei carbonifere de a închide o se
rie de mine carbonifere. La demons
trații au luat parte mineri din Lan
cashire, Ayrshire, Stirlingshire, Fife 
șl alte comitate.

O delegație a minerilor scoțieni, 
alcătuită din aproximativ 400 oa
meni, va vizita parlamentul pentru 
a se întîlni cu membrii Camerei Co
munelor și a protesta categoric îm
potriva închiderii minelor.

★

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). — 
Fostul președinte al Braziliei, Janio 
Quadros, s-a înapoiat la 7 martie în 
țară după o călătorie de mai multe luni 
in străinătate.

0 ROMA 8 (Agerpres). — 
rația Generală a Muncii din 
condamnat cu hotărîre violențele și a- 
sasinatele săvîrșite de fasciștii și rasiștii 
din O.A.S. ,,cu îngăduința forțelor obli
gate să păzească ordinea" și, uneori, de 
detașamentele armatei franceze din Al
geria.

Confede- 
Italia a

Argentinei.

— TASS, 
scoțiene 

avut loc 
împotriva

© WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile occidentale 
de presă, asupra Statelor Unite s-au abă
tut în ultimele două zile puternice fur
tuni însoțite de ninsori abundente. Cel 
mal mult a avut de suferit coasta de 
răsărit, unde, începînd din Carolina de 
sud și pînă în Noua Anglie, uragane 
care suflau cu o viteză de peste 135 km. 
pe oră au abătut asupra țărmului valuri 
uriașe, inundînd o serie de orașe. La 
New York a fost întreruptă circulația 
trenurilor și a metroului, iar cartierele 
joase ale orașului au fost Inundate com
plet. în interiorul țării, datorită ninsori
lor, principalele șosele și căi ferate ale 
S.U.A. au fost înzăpezite, făcînd imposi
bilă efectuarea oricărui fel de trafic. Se 
anunță, de asemenea, inundarea parțială 
a insulei Wallops pe care se găsește ins
talată o stație pentru lansarea de ra
chete.

ITALIA

FRANȚA

PARIS 8 (Agerpres). — în Capi
tala Franței cîteva mii de femei 
s-au adunat în sala „Mutualité“ 
pentru a sărbători Ziua internațio
nală a femeii. Ședința s-a desfășu
rat sub președinția lui Marcelle 
Huisman, vicepreședintă a Uniunii

ROMA 8 (Agerpres). — La 8 mar
tie în întreaga Italie au avut loc 
mari mitinguri și demonstrații ale 
oamenilor muncii consacrate Zilei 
internaționale a femeii — 8 Mar
tie. La Roma, participant! la de
monstrație au manifestat pe stră
zile centrale ale orașului, îndrep- 
tîndu-se spre parlament. Demons
tranții au ales o delegație care a 
expus reprezentanților guvernului 
următoarele revendicări ale femei
lor : Salariu egal la muncă egală 
cu bărbații, încetarea concedierii 
femeilor care s-au măritat, asigu
rarea drepturilor egale pentru fe
mei în fața legii, îmbunătățirea sis
temului prevederilor sociale și dez
voltarea învățămîntului public.

• După cum anunță corespon
dentul din Bangkok al agenției 
sociated Press, Statele Unite au 
mis la 7 martie forțelor aeriene 
litare tailandeze 20 avioane de 
nătoare cu reacție „86-Sabre"

As- 
re- 
mi- 
vî- 

Și
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Sosirea la Havana a transporlu’ul 
de vaccin sovietic împotriva polio
mielitei.
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