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Precipitațiile 
abundente căzu
te în lunile de 
iarnă sub formă 
de ploaie și nin
soare au dus la 
acumularea în 
pămînt a unor 
cantități însem
nate de apă. A- 
importanță pen-ceasta are o mare importanță pen

tru recoltă, căci garantează o bună 
dezvoltare a plantelor și duce la 
obținerea unor recolte mari. Tre
buie numai ca apa strînsă în sol 
să fie împiedicată să se piardă prin 
evaporare.

Știința și practica agricolă au do
vedit că la desprimăvărare, pămîn- 
tul prinde crustă prin care apa se 
evaporă foarte ușor. De asemenea, 
arăturile făcute din toamnă dacă 
nu sînt grăpate din vreme se usucă 
foarte puternic. Iată de ce este ne
cesar ca în aceste zile să se dea 
cea mai mare atenție lucrărilor a- 
gricole menite să ducă îa păstrarea 
apei în pămînt.

Ce lucrări trebuie făcute în a- 
cest scop ? Stabilind o lucrare sau 
alta, trebuie să se țină seama ce 
culturi urmează să se însămînțeze 
și dacă terenul a fost arat ori nu 
din toamnă. Pentru culturile care 
se însămînțează primăvara devre
me, îndată ce terenul . arat adine 
din toamnă s-a zvîntat la suprafață, 
se lucrează cu discuitorul sau cul
tivatorul pregătindu-se. astfel și pa
tul germinativ. Pentru plantele care 
se seamănă mai tîrziu, terenul se 
lucrează la desprimăvărare cu 
grapa pentru a se distruge scoarța 
și a forma la suprafață un strat 
afinat care împiedică 
apei, Cînd se constată că au răsărit 
buruieni, terenul se 
nou cu discuitorul.

Pe alocuri au rămas suprafețe 
nearate din toamnă. Acestea vor 
trebui arate pe măsură ce pămân
tul se zvîntă, avîndu-se grijă ca 
după plug să urmeze și grapa. Alt
fel, brazdele rămase î.n bătaia v:n- 
tului se usucă puternic pierzîndu-se 
multă apă.

învățînd din experiența anilor 
trecuți, în numeroase unități agri
cole socialiste s-a și trecut la exe
cutarea acestor lucrări. Folosind 
timpul prielnic din ultimele zile, co
lectiviștii.și lucrătorii din gospodă
riile de sfat din regiunea Dobrogea, 
bunăoară, au făcut grăpatul ogoa
relor de toamnă pe o suprafață de 
91.316 ha. De asemenea, în regiunile 
București și Banat s-au grăpat su
prafețe însemnate. Nu peste tot a- 
ceste importante lucrări sînt pri
vite cu toată atenția. Unele 
S.M.T.-uri și gospodării de stat încă 
nici n-au trimis tractoarele și ma
șinile agricole în cîmp.

Este necesar ca în timpul cel mai 
scurt, pe măsură ce pămîntul se 
zvîntă, să se treacă Ia executarea 
lucrărilor de întreținere a arături
lor și la grăpatul sau tăvăiugitul, 
după caz, a semănăturilor de 
toamnă.

ORADEA (coresp. 
„Scînteii"). — Gospo
dăriile colective din 
Borș, Vaida, Roșiori și 
din alte comune 
raionului Oradea 
devenit unități agricole 
socialiste puternice 
care au demonstrat din 
plin superioritatea a- 
cestei forme de lucrare 
a pămîntului. Exemplul 
colectiviștilor a consti
tuit un puternic îndemn 
pentru ceilalți țărani 
întovărășiți sau cu gos
podării individuale 
raion să pășească 
drumul gospodăriei 
lective.

Cele mai multe 
gospodăriile 
au obținut 
bune în sporirea 
ducției de cereale 
în sectorul 
Așa de exemplu, 
lectiviștii din Sîntion 
cules anul trecut 
pe fiecare 
medie cîte 
grîu, iar 
colective 
Diosig 
coltat

din 
pe 

co-

din 
colective 
rezultate 

pro- 
Și

zootehnic.
co- 
au 
de 
în 
kg

hectar
2.480 

gospodăriile 
din Vaida, 

și altele au re
intre 4.200—4800

evaporarea

lucrează din

VEȘTI DE
îmbunătățesc fertiutatea

kg porumb boabe 
hectar.

Gospodăriile colecti
ve din raionul Oradea 
au obținut anul trecut 
o producție medie cu 
600 kg grîu și 2.000 kg 
porumb mai mare la 
hectar decît țăranii în
tovărășiți și cu gospo- 

.................... O 
luat 
iar 

ora-

dării individuale, 
mare dezvoltare a 
sectorul zootehnic, 
unitățile din jurul 
șului Oradea au extins 
legumicultura. Ca re
zultat, , veniturile rea
lizate de gospodăriile 
colective din acest ra
ion în anul ce a trecut 
se cifrează la peste 
34.000.000 lei. Raionul 
numără 16 gospodării 
colective milionare și 
multimilionare.

Satele raionului Ora
dea au înregistrat pre
faceri mari. La Borș, 
Biharia, Sălard, Roșiori 
și altele s-au construit 
numeroase case. Nu
mai în anul trecut în 
raion s-au construit 
peste 800 case noi. 
asemenea,

a pătruns lumina e- 
lectrică. ț

Succesele obținute de 
gospodăriile colective 
au fost larg populari
zate de organizațiile de 
bază și comitetul raio
nal de partid printr-o 
susținută și eficace 
muncă politică. S-au 
folosit pe scară largă 
comparațiile, serile de 
calcul, adunările popu
lare și alte forme 
muncii educative.

Aceasta a făcut 
în raionul Oradea 
se încheie colectiviza
rea agriculturii. în ra
ion există acum 76 gos
podării colective care 
numără 25.181 familii, 
de țărani muncitori cu 
61.035 ha de teren.

•à-

Raionul Ciuc—regiunea
Mureș-Autonomă Maghiară

ale

ca 
să

asemenea, s-aDe
încheiat colectivizarea 
și în satele și comune
le raionul Aleșd. Un 
număr de 8.288 familii 
de țărani muncitori 

. s-au unit în 36 gospo- 
De dării colective cu 16.794 

în 29 sate hectare pămînt.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Odată cu înființarea gospodăriilor co
lective din satele Sînmartin, Delnifa, 
Cefățuia, Frumoasa, Harghita etc. s-a 
terminat colectivizarea 
raionul Ciuc. în raion 
gospodării colective 
12.438 familii cu o 
38.697 ha.

încheierea procesului de colectivizare 
a raionului este rezultatul muncii po
litice de masă desfășurate de către or
ganizațiile de partid pentru popu
larizarea în rîndul țăranilor întovără
șiți și cu gospodării individuale a 
succeselor gospodăriilor colective 
fruntașe cum sînt cele din Dăneșfi, 
Tușnad Nou, Vrabia etc.

Cîșfigurile mari obținute în gospodă
riile colective au făcut posibil ca sute 
de colectiviști să-și construiască case 
noj, să-și cumpere mobilă, aparate de 
radio, motociclete etc. Toate acestea 
au contribuit la atragerea țăranilor în 
gospodării colective.

agriculturii în 
sînt acum 35 
care cuprind 
suprafață de Pô coastele dealurilor 

livezi roditoare
BAIA MARE

— In raionul
întinse suprafețe de terenuri în pan
tă, improprii culturii cerealelor. O 
parte din aceste terenuri au fost 
plantate în ultimii ani cu pomi 
fructiferi. Numai anul trecut, co
lectiviștii din Finteușu Mare, Bu
cium, Șomcuta și din alte locali
tăți au extins plantațiile de pomi 
pe încă 120 ha.

Alte 400 de terenuri de coas
tă au fost identificate de speci
aliști pentru a fi plantate în acest 
an cu pomi fructiferi.

(coresp. „Scînteii”). 
Șomcuta Mare sînt

PLECAREA DELEGAȚIEI R.P. ROMINE CARE VA PARTICIPA
LA LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE

Vineri dimineața a plecat Spre Ge
neva delegația R. P. Romîne care va 
participa la lucrările Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare.

Delegația este condusă de Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne. Din delegație fac parte 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, și ge
neral maior Constantin Șandru. 
Ea este însoțită de membri su- 
pleanți, precum și de consilieri și 
experți.

în Gara de Nord, au 
tovarășii Alexandru

La plecare, 
fost de față 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, loan 
Constant Manoliu, Voinea Marinescu 
și Aurel Vijoli — miniștri, repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Emile Bisang, mi
nistrul Elveției la București.

(Agerpres)

(coresp. „Scînteii"). — 
noi 

la Turburea, 
Valea lui Cîine și 
și sate din raionul 
au fost primite nu- 
îrt gospodăriile e-

CRAIOVA
Zilele acestea s-au inaugurat 
gospodării colective 
Urdari, Florești, 
în alte comune 
Filiași. Totodată 
rneroase familii 
xistente. Astfel și în acest raion s-a 
încheiat colectivizarea agriculturii. 
Acum în raionul Filiași există 46 
gospodării colective care cuprind 
24.756 familii cu 58.752 ha teren. 
Colectivizarea agriculturii s-a • în
cheiat și în raionul Tr. Severin 
unde sînt acum- 27 gospodării co
lective unind 12.980 familii cu peste 
33.000 ha.

Gospodăriile colective vechi, cu 
experiență, din regiunea Oltenia au 
constituit exemple demne de urmat 
pentru țăranii muncitori. Așa de e- 
xemplu, gospodăria colectivă din 
Cetate a obținut anul trecut în me
die 1700 kg. grîu, 2900 kg. porumb 
boabe la ha. ; are un sector zootehnic 
dezvoltat care cuprinde aproape 600 
bovine din care 176 vaci cu lapte.

Cu ocazia vizitelor făcute aici ca 
și în alte gospodării colective, țăra
nii întovărășiți și individuali s-au 
convins odată mai mult de forța 
muncii în colectiv. Țăranii munci
tori din raionul Filiași au vizitat 
gospodăria din Salcia care, deși are 
numai un an de la inaugurare, a 
repartizat colectiviștilor la. zi-mun- 
că produse și bani în valoare tota
lă de 32,5 lei.

Pentru convingerea țăranilor mun
citori asupra succeselor gospodăriilor 
colective au fost organizate adunări

ț>O==

colective cu experiență.

la

Din scrisorile sosite la redacție

pe 
din

Muncitorii și teh
nicienii aparjinind 
Direcției generale de 
construcții montaje 
din cadrul Sfatului 
popular al Capitalei 
au începui lucrările 
de construire a încă 
șase școli elementa
re, care vor cuprin
de un număr de 92 
clase. Noile școli 
se construiesc 
sir. Conductei
cartierul Militari, pe 
Calea Văcărești etc. 
Lucrările pe aceste 
șantiere sînt avan-

populare în care se răspundea lă în
trebări puse de participanți, seri de 
calcul la căminele culturale, pa
nouri comparative între veniturile 
colectiviștilor și ale întovărășiților 
și individualilor.

Acum, în prag de primăvară, noi
le gospodării colective își întocmesc 
planurile de producție, stabilesc 
construcțiile ce le vor executa și se 
ocupă îndeaproape de dezvoltarea 

■ unor noi ramuri de producție în 
funcție de posibilitățile create prin 
colectivizarea completă a comunelor 
și satelor. în această muncă, gospo
dăriile tinere sînt ajutate de ingi
neri și tehnicieni agronomi, de ac
tiviști de partid și de stat și de gos
podăriile

ce numai în planul de activitate ?
de 

din

V
activitate al căminului 
comuna Pildești, raio- 
cuprinde multe acțiuni 
de cerințele și preocu-

în stațiunile de pe Valea Prahovei
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în primele două 

luni ale acestui an, în stațiunile de odihnă de pe 
Valea Prahovei — Sinaia și Bușteni — și-au petrecut 
concediul aproape 10.000 de oameni ai muncii, cu 31 
la sută mai mulți decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. în vederea sezonului de vară în stațiuni se 
fac acum pregătiri intense. La Bușteni, de pildă, s-a 
terminat amenajarea a 3 vile cu 105 locuri, iar la 
Sinaia își așteaptă vizitatorii încă 3 
locuri. Paralel cu mărirea spațiului

Școli noi 
în construcție

vile cu 70 de 
de cazare, se 

lărgește și ca
pacitatea can
tinelor. Numai 
la Sinaia și 
Bușteni numă
rul locurilor 
cantină 
crește cu 
nroape 200.

De vorbă cu agronomul
Ieri, la căminul cultural „Ana Ipă- 

fescu“'din comuna Jilava, raionul Ni
colae Bălcescu, a fost organizată o con
ferință urmată de întrebări, cu tema : 
„Introduâerea și răspîndirea în cultu
ră a semințelor de mare productivitate 
— un mijloc însemnat pentru creșterea 
producției agricole". A urmat apoi un 
program artistic în cinstea colectiviști
lor, susținut de formațiile artistice de 
la întreprinderile „N. Bălcescu“ și 
„Kirov" din Capitală, de formațiile ar
tistice ale căminului cultural și de pio
nieri de la școala nr. 107.

de cultură din Brașov s-a

J
J
J 
J
J
J

(Foto : R. Costin) !
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(Continuare în pag. Il-a)can-

s-au 
ex- 
de 

și-a

în noul magazin cu autoservire 
din orașul Urziceni.

Producția 
acum de

litere din Franța

examinarea situației’ 
pacea și care este 

acțiunilor S.U.A îm- 
(amănunte în pagi-

pînă la

Boboc, j 
mecani- j 
maistrul J

1
J 
J 
J 
J 
j 
J 
J

Muncitoarele 
j- Rola Tudor, Ana Păun, 
[ cui Ștefan Bărbulescu și 
t Ilie Manu, pe care-i vedeți în fo-
( tograiia de mai sus, sint dintre 
( cei mai harnici și pricepuți 
( membri ai colectivului fabricii 
( de tricotaje din bumbac din Ca- 
jpitală. Ei acordă o mare atenție ■> 
j- calității, realizînd numai produ- J 
[ se superioare. Totodată, lunar, ei J 
(economisesc ace în valoare dej 
| 200 lei.
(

.. Planul 
cultural 
nul Roman, 
strîns legate 
pările actuale ale țăranilor munci
tori. Se vede că directoarea cămi
nului cultural, Vintilă Mafia, îm
preună cu membrii consiliului de 
conducere, au chibzuit mult atunci 
cînd l-au întocmit.

Astfel, au fost prevăzute o serie 
de acțiuni în sprijinul colectivizării 
întregului sat și al dezvoltării ti
nerei gospodării colective, precum 
și multe alte manifestări cultural- 
educative de masă.

Consultînd planul de activitate 
al căminului cultural, în primul 
r'ind îți atrage atenția tematica ac
tuală și deosebit de interesantă, a 
conferințelor programate. De pildă, 
printr-o conferință urma să se scoa
tă în evidență ce sporuri de recolte 
se vor putea obține în comuna Pil
dești, dacă ea ar fi complet colec
tivizată. Intr-o altă conferință, 
urma să li se vorbească țăranilor 
muncitori despre „Gospodăria co
lectivă — bază dezvoltării satului“.

Din păcate, locțiitorii comunei 
Pildești nu au putut asculta aceste 
conferințe.

Pînă. acum, activitatea căminului 
cultural s-a limitat doar la... în
tocmirea planului, care a rămas 
închis în sertar. Conferințele, serile 
de calcul, serile de întrebări și 
răspunsuri, serile literare și multe 
alte manifestări trecute cu termene

precise în plan au fost repede date 
uitării.

Sfatul popular comunal (pre
ședinte F. Ciobanu) și secția de 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional Roman s-au mul
țumit să ceară conducerii căminu
lui cultural doar planul de muncă. 
Desigur, alta era situația dacă ar 
fi controlat cum se desfășoară ac
tivitatea căminului cultural.

Studioul artistului amator

PETRE RĂDĂCINĂ 
coresp. voluntar

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
-Nu de mult, /pe lingă casa orășe
nească de cultură din Brașov s-a 
deschis un studio al artistului ama
tor. El cuprinde 5 cercuri artistice : 
de teatru, coregrafie, scenografie, 
muzică și brigăzi artistice de agita-

MAZĂREE

I

Pînă în

cu grîu,

PĂMÎNTULUI

de 
de

în- 
la 
în
60

Noul lot de tractoare, recent sosite la S.M.T.-Satulung, regiunea Maramureș, care vor fi repartizate 
să lucreze pe tarlalele gospodăriilor agricole colective. In fotografie : Mecanicul șef Chiș Alexandru discu
tând cu brigadierul Ciolti Nicolae puțin înainte de plecarea tractoarelor pe tarlalele gospodăriilor colec
tive, " (Foto : Agerpres)

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Co
lectiviștii din Țibănești, regiunea 
Iași, au hotărît ca în acest an să 
scoată de pe 240 ha. cel puțin 5.000 
kg. porumb boabe la hectar în con
diții de neirigare. încă din toamnă 
au stabilit pentru această cultură 
terenurile cele mai bune situate pe 
4 tarlale pe care s-au făcut arături 
la adîncimea de 30—32 cm., după 
ce înainte pe 60 ha. se căraseră 
cite 15 tone gunoi de grajd la ha.

în momentul de față se continuă 
căratul gunoiului de grajd. în fie
care zi lucrează aci, cu atelajele, 
cite 30—40 de colectiviști. ’ “ 
prezent s-a transportat o cantitate 
de 1.000 tone de gunoi.

Pe tarlalele însămînțate

colectiviștii au împrăștiat în iarnă 
îngrășăminte chimice pe 250 ha. A- 
cestea au fost date în special pe 
terenurile în pantă și cu fertilitate 
slabă.

AU ÎNCEPUT SEMĂNATUL

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Mecanizatorii din gospodăria agri
colă de stat Tohani au terminat de 
mult pregătirile pentru campania a- 
gricolă de 
mașinilor, 
etc. Zilele 
prielnic, ei 
Pînă acum 
mazăre.

Au mai început semănatul gospo
dăriile agricole de stat Movila Vul
pii, Cîmpina, Răducești, Rm. Sărat 
și altele.

primăvară — repararea 
condiționarea seminței 

trecute, folosind timpul 
au început însămînțatul. 
au însămînțat 60 ha. cu

*

IÜH :

entru ca lemnul să 
|| ajungă la vîrsta 

după care poate fi 
trebuințat de mineri 
susținerea lucrărilor 
subteran, îi trebuie 
pînă la 80 de ani. O via
ță de om. Este știut că 
exploatările miniere sîrit 
mari consumatoare 
lemn. înțelegînd cît 
prețios este acesta, în 
abatajele lor minerii 

‘ îl gospodăresc tot mai 
bine.

Scăderea necontenită 
a consumului de lemn 
prezintă o deosebită im
portanță atît pentru ac
tivitatea rodnică a ex
ploatărilor miniere, cît și 
pentru economia națio
nală, permițînd o valori
ficare superioară a unor 

? însemnate cantități de 
masă, lemnoasă. Iată de 
ce lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate 
de Congresul al III-lea al 
P.M.R. după care consu
mul specific de lemn 
trebuie să scadă la 36 
m.c. la mia de tone căr
bune trebuie socotită de 
fiecare colectiv 
ca o datorie de

Am aflat 
prinderea minieră 
pulung Muscel a 
ținut în ultimul timp 
periență bună în 
vința reducerii 
mului specific de 
de mină. Pe

„codrii“ din
reușit minerii de aici să 
reducă acest consum ?

La Godeni și-a în
ceput de curînd activita
tea cel mai tînăr atelier 
al întreprinderii : stația 
de fabricare a bolțarilor 
din , beton, 
stației este 
2.000 bolțari pe zi, adică 
tocmai cît ajunge pentru 
înlocuirea la lucrările de

rezultată prin înlocuirea 
rășinoaselor cu bolțari 
de beton se pot confec
ționa uși și ferestre pen
tru 1400 apartamente sau 
20.000 garnituri de mo
bilă de bucătărie tip Si
biu.

S2d punem față în 
<3? față două sectoa

re la care multe din 
lucrări se aseamănă

tități de material lemnos 
și brațe de muncă. Pen
tru început, înlocuirea 
lemnului cu bolțari 
influențează .întrucîtva 
creșterea prețului de 

Intr-un timp relativ 
așa cum dovedeș- 
experiența colecti- 
sectorului Jugur, a-

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ A MINERILOR 
DE LA CÎMPULUNG MUSCEL 

ÎN GOSPODĂRIREA MAL BUNĂ A LEMNULUI

susținere a peste 30 m.c. 
de lemn.

în urmă cu doi ani, pe 
vremea cînd producția 
de bolțari era la început 
și destul de mică 
găsit unii care și-au 
primat îndoiala față 
noua metodă. Ea
croit însă drum înainte 
dovedindu-se 
urmă eficace. începînd 
din anul 1961 și pînă 
acum, în sectoarele în
treprinderii miniere Cîm- 
pulung au fost susținuți 
cu bolțari peste 9.000 
metri de galerii, ceea ce 
înseamnă că au fost în- 
locuiți circa 6.000 m.c.

minier
onoare.

că între-
Cîm- 

ob-
o ex-. de lemn. Această canti- 

pri- täte de lemn reprezintă 
consu-

lemn
ce căi au

un codru de molid cu o 
suprafață de 15 hectare. 
Din economia de lemn

între ele : sectorul Poe- 
nari, unde s-a mers 
Pe linia unor vechi 
sisteme de exploatare — 
majoritatea galeriilor sînt 
armate cu lemn — și 
sectorul Jugur, unde sus
ținerea cu bolțari a luat 
o mare extindere. La pri
mul sector, pentru lucră
rile de 
folosesc 
lemn la 
cărbune, 
al doilea 
tru aceeași operație, 
consumă doar 1,80 
Această situație ne ara
tă convingător că în ca
zul înlocuirii lemnului cu 
bolțari din beton, lucră
rile de întreținere 
simțitor reduse, se eco
nomisesc însemnate

întreținere, se
13,90 m. c. 

o mie de tone 
pe cînd la 

sector, pen
se 

m.c.

cost, 
scurt, 
te și 
vului
ceasta diferență este a- 
mortizată, colectivul rea
lizînd apoi însemnate 
economii.

Este adevărat, lemrjul 
n-a fost înlocuit peste 
tot. El continuă să mai 
fie folosit atît pentru 
bandajarea spațiilor din
tre inelele de bolțari ori 
armăturile de fier, cît și 
pentru armarea provizo
rie a locurilor de muncă.

S-a întîmplat în ur
mă cu cîteva luni, 

încărcătorului Apostol 
Durdun din brigada con
dusă de Traian Cosac i 
s-a spus să măsoare și 
să taie la dimensiunile 
cerute un buștean. Fiind1 
insuficient pregătit pro
fesional, el a greșit mă
surătoarea. Un lemn să
nătos a fost înjumătățit 
și apoi întrebuințat cu 
mai puțin folos. Deși la 
prima vedere cazul nu 
părea să fie prea im-

GUVERNUL REVOLUȚIONAR AL 
CUBEI a cerut din nou să se con-’ 
voace imediat Consiliul de Secui: 
täte pentru examinarea situa,: 
care amenință 
un rezultat al 
potriva Cubei, 
na ,IV-a).

LA PARIS a
un apel al Comitetului național al‘ 
scriitorilor francezi în caro se arată 
că oamenii de
au datoria să-și spună cuvîntul și 
să ceară să fie barat drumul fas
cismului

MINISTRUL DE RĂZBOI AL AN
GLIEI, Watkinson. a rostit’ o cuvîn- 
tare în fața studenților de la Uni
versitatea din Londra, în cadrul că
reia s-a pronunțat în favoarea men
ținerii de către Anglia a armei nu
cleare. Studenții și-au manifestat 
dezaprobarea întrerupîndu-1 de mai 
multe ori cu fluierături, strigăte de 
indignare, bătăi din oicioare

NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN AN
GLIA a crescut în luna ianuarie cu 
33.000 persoane. Potrivit datelor ofi
ciale publicate la 8 martie, la înce
putul lunii ianuarie în țară exista? 
peste 416.000 șomeri totali.
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dm. de

planufui, 
la „Oțelul 
toate sec- 
să fie ex-

OȚELUL ROȘU (coresp. „Scînteii“) 
în scopul mobilizării .întregului co
lectiv la realizarea angajamente
lor luate în întrecere, privind în-, 
deplinirea și depășirea 
organizația de partid de 
Roșu“ a luat măsuri ca în 
țiile și locurile de muncă
puse lozinci, grafice, panouri. La 
laminorul de platine, pe un panou 
așezat lîngă foarfecă de șutaje, se 
arată că, pentru a-și îndeplini an
gajamentul, fiecare echipă trebuie 
să lamineze 44—45 lingouri pe oră. 
în apropiere se află și un qrafic 
care oglindește în mod suqestiv 
realizările zilnice ale fiecărei echipe 
și ale fiecărui laminorist.

înt r-un alt loc atraqe atenția un 
panou cu angajamentul de a se la
mina la toleranțe minime 2.800 tone 
de metal de a se reduce rebuturile 
de prelucrare cu 5 la sută și a se 
realiza economii de 400.000 lei.

Agitația vizuală în secțiile uzinei 
„Oțelul Roșu" urmărește nu numai 
popularizarea angajamentelor luate, 
ci și a metodelor avansate de mun
că folosite de muncitorii, echipele 
și brigăzile fruntașe.

★

BRĂILA (coresp. 
Brăila s-a deschis 
curs de pregătire a 
partid din G.A.S. și 
nicilor-șefi de secție din gospodăriile 
de stat. în cadrul cursului, participant ii 
studiază documentele partidului nos
tru cu privire la dezvoltarea și conso
lidarea agriculturii socialiste, audiază 
expuneri în legătură cu sarcinile ce 
revin organizațiilor de partid din gos
podăriile de sfat și S.M.T.-uri, precum 
și un ciclu de lecții cu caracter tehnic 
și economic și de organizare a muncii 
în aceste unităji.................

Expunerile care se referă la 
politică de masă și la viața internă de 
partid sînt (mufe de membrii biroului 
comitetului regional de partid, 
neri și profesori de specialitate 
cadrul centrelor școlare agricole 
regiune fac expuneri cu privire la 
gătirea terenului pentru însămînțările 
de primăvară, irigarea culturilor agri
cole, creșterea 
lor etc.

„Scînfeii"). — 
zilele acestea 
organizatorilor 
S.M.T. și a meca-

Lațf 
un 
de

munca

Ingi- 
din 
din 

pre-

animalelor și păsări-

*

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 
— Zilele trecute, biroul Comitetului 
regional de-partid Banat a analizat 
activitatea științifică desfășurată de 
colectivele de la baza de cercetări 

. din

r

de la corespondenții 
—— voluntari -

3
J

ÎN SECȚIA SCULĂRIA
Romîne și de cadrele didactice din și reportajelor din această foaie 
institutele de învățămînt superior semnată de colectiviști și acti- 
din oraș, precum și eficacitatea 
practică a cercetărilor. La ședință, 
în afara membrilor biroului comi
tetului regional de partid, au mai 
participat conducători ai institutelor 
de învățămînt superior, oameni de 
știință, cadre didactice, cercetători.

Din analiza făcută s-a constatat 
că în anii 1960—1961 cercetările ști
ințifice s-au axat în mare parte pe 
obiectivele prevăzute în Directivele 
celui 
P.M.R. Aceasta o dovedește și fap
tul că cele peste 1000 teme de cer
cetare. studiate în ultimii doi ani, 
au, în marea lor majoritate, aplica
re directă în industrie, agri
cultură, construcții, în domeniul a- 
părării 
etc. în 
scos la 
munca 
punînd 
remedierea lor. Pe baza discuțiilor 
și a propunerilor a fost întocmit un 
plan de măsuri.

★

BUCUREȘTI — Cu cîtva timp în 
urmă, la întreprinderea „Acumula
torul'’ din Capitală s-a trecut la 
realizarea unor noi tipuri de acu- 
mulatori-auto. Pentru ca aceștia să 
fie de cea mai bună calitate se im
punea ca presarea plăcilor de acu
mulator să fie făcută mecanic. Or
ganizația de bază din secția formare 
a luat în discuție această problemă. 
Pe baza propunerilor făcute de co
muniști în adunare, un colectiv de 
ingineri din cadrul serviciului teh
nologic a reușit să confecționeze o 
.mașină de presat plăci. Cu ajutorul 
acestei mașini, care a și intrat în 
funcțiune, productivitatea muncii 
crește cu 50 la sută, iar calitatea 
plăcilor presate este superioară, (de 
la Solomon Corenberg, sudor).

★

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
în ultima lună, ziarul „înainte" din 
Craiova și ziarele care apar la Tq. 
Jiu și Turnu Severin au editat în di
ferite comune, sate și raioane ale 
regiunii Oltenia un mare număr de 
foi volante în legătură cu colectivi
zarea agriculturii.

Recent s-a editat o foaie volantă 
pentru raionul Oltețu. „Folosind ar
gumente concrete, convingătoare“, 
„Contribuția agitatorilor", 
făcut să devin colectivist' 
mai cîteva din

de-al III-lea Congres al

sănătății oamenilor muncii 
același timp, discuțiile au 
iveală și unele lipsuri în 

de cercetare, vorbitorii pro- 
și măsuri concrete pentru

viști de la sate'.
S-au editat, de asemenea, nu

meroase alte materiale de propa
gandă, printre care chemarea colec
tiviștilor din comuna Sălcuța către 
țăranii întovărășiți și cu gospodă
rie individuală din comunele Vîrvo- 
ru și Ciutura. Pagini speciale cu co
lectivizarea agriculturii raioanelor 
și comunelor din regiune au putut îi 
citite în ultima vreme în multe nu
mere ale ziarului „înainte”.

*
DRĂGĂNEȘTI-OLT. — De curînd în 

raionul Drăgănești-Olt, ca de altfel și în 
celelalte raioane din regiunea Argeș, s-a 
încheiat colectivizarea agriculturii. Co
mitetul raional de partid Drăgănești-Olt 
acordă o deosebită atenfie îndrumării și 
sprijinirii tinerelor gospodării colective, 
pentru dezvoltarea și întărirea lor eco- 
nomico-organizatorică. în acest scop s-au 
organizat cursuri de instruire a președin
ților' și brigadierilor din toate gospodă
riile colective din raion. în cadrul acestor 
cursuri, cu o durată de cîte 3 zile, ingi
neri agronomi, zoofehnicieni și al|i spe
cialiști din raion au finul expuneri cu pri
vire la felul cum trebuie organizată 
munca în gospodăria colectivă, cum se 
pot dezvolta in cadrul gospodăriei 
toarele aducătoare de venituri etc. 
făcut expuneri privind măsurile ce tre
buie luate în vederea obținerii unor 
ducții mari la hectar. Expunerile au fost 
urmate de discuții în cadrul cărora pre
ședinți și brigadieri din gospodării co
lective mai vechi, ca cei din comunele 
Stoicănești, Călinești etc., au împărtășit 
celor prezenți din experiența lor.

Totodată biroul comitetului raional de 
partid a instruit aparatul de partid 
ceea ce 
lășurare 
tarea și 
lective.

sec- 
S-au

pro-

în 
privește buna organizare și des- 
a muncii politice pentru dezvol- 
întărirea noilor gospodării co-

CENTRALĂ

au...a uzinelor „1 Mai“-Ploiești 
f fost instalate noi mașini-unelte, 
1 printre care mai multe freze, 
f strunguri, mașini de rectificat 
( și cîteva aparate- optice de mă- 

sură. Prin punerea în funcțiune j 
1 a acestor utilaje au crescut sim- 
( țitor posibilitățile executării în 
f uzină a unor scule, dispozitive J 
[ și verificatoare de mare preci- j 
f zie (de la Cristu Usate, tehni- J 
cian). i

86.367 KG. FIER VECHI
laf ...a colectat I.C.M. Huși de

I începutul anului pînă în pre- j 
I zent. Cele mai importante can- j 
{ tități au fost, predate de către | 
( S.M.T. Huși, G.A.S. Averești, ' 
! Agevacoop. Cantitățile respec- 

expediate spre 
Iuju Schaffer,

I 

J 
J 
) I 
I

■ myCL'llUUUp. --
I tive au și fost
I oțelării (de la 
f funcționar).
f
[ 61 FORMAȚII DE ARTIȘTI

AMATORI

( ...din căminele culturale ale 
f raionului Rădăuți au luat parte I 
j la prima fază a festivalului bie- j 
j nai de teatru „I. L. Caragiale". j 
' Și-au dat concursul 605 artiști ) 
amatori și 135 recitatori din în- j 
treprinderile și căminele cultu- j 
rale din raion. Bine pregătite I 
au fost formațiile de teatru din j 
comunele Vicovu de Jos, Mili- j 
șăuți, Măriței, Dornești și altele, j 
Unele dintre aceste formații s-au j 
bucurat de îndrumarea perrna- j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
(
I
f
l nentă a artiștilor de la Teatrul )
J de stat din Botoșani, (de la Ion j
( Țicaliuc, activist cultural).

■O a O

Dispar „codrii" din... mină
(Urmare din pag. I-a) între 

bu-

Zile de Iarnă la Predeal
------------------------------ . ■■------------- ------------------------- —4^4— ............. ■■■■

SPOR T Găinile și autoservirea*

, „Ce m-a 
" sînt nu- 
articolelortitlurileTimișoara a Academiei R. P.

Codloa, 
regiunea Brașov, a repartizat la zi-muncă produse și bani în valoare 
de 34 lei din care 18 lei în numerar. Din veniturile realizate, colecti
vistul Nicolae Cirstoloveanu și-a cumpărat un televizor. în fotografie : 
familia în fața televizorului. (Foto : R. Costin)

Anul trecut, gospodăria colectivă „7 Noiembrie

stîrnit discuții în 
învățăminte, 

la brigada con
dusă de Traian Cosac, sau cea a 
lui Gheorghe Tică cît și la celelalte 
s-a încetățenit un obicei bun : pen
tru evitarea risipei, operația de 
tăiere a lemnelor la dimensiunile 
cerute este efectuată de cei mai 
calificați mineri din brigadă.

La sectorul Poenari mai întîlnim și 
alte exemple de spirit gospodăresc 
față de consumul de material lem
nos. Pînă nu de mult, pentru ban- 
dajarea spațiilor dintre armături 
era folosită cheresteaua nouă de 
stejar. într-o adunare de partid și-a 
spus părerea comunistul Gheorghe 
Pîrșan :

•— Ar trebui să folosim cu

portant, el a 
brigadă. S-au tras 
De atunci, atît

obți-

Ç;’:-

mai 
multă pricepere și chibzuință lem
nul de stejar pe care-1 recuperăm 
la întreținere. Să alegem părțile 
bune din el, să le sortăm, să le tă
iem pentru bandaje. E adevărat, 
nu vor fi ele frumoase, cu muchie 
ca acelea de fabrică, dar sănătoa
se sînt.

Trebuie spus că discuția purtată 
atunci a avut efect.

Din resursele proprii ale sectoru
lui, inginerul Eusebiu Popovici a. 
confecționat un dispozitiv pentru 
fasonatul cherestelei. De atunci sec
torul nu mai cumpără cherestea 
nouă de stejar. Bandajele sînt con
fecționate din lemn recuperat.

Și acum să ne oprim la sectorul 
Jugur. Abatajele de aici sînt prin
cipalele consumatoare de lemn. 
Abatajele cameră 612-1 și 612-2 se 
aseamănă mult între ele. Lîngă 
frontul de cărbune am văzut înșira
te stivele de lemn (stivele de lemn 
sînt ridicate de mineri între vatră și 
acoperiș pentru menținerea profilului 

, abatajului). Se vede bine că o bună 
parte din lemnele din stive provin 
din lemnul pe care minerii l-au re
cuperat prin răpire din porțiunea de

unde a fost scos cărbunele, 
acestea mai sînt în schimb și 
câți de lemn nou.

Colectivul sectorului Jugur a 
nut realizări de seamă pe linia fo
losirii economicoase a lemnului. 
Toate lucrările de pregătire sînt ar
mate aici în inele de bolțari și ar
mături metalice. Pînă și întreținerea 
galeriilor, care înainte erau susținu
te cu lemn, se face acum cu bolțari. 
în unele locuri traversele pentru li
niile de cale ferată sînt confecționa
te din lemn recuperat. De asemenea, 
pentru podirea porțiunilor de circu
lație pe galeriile principale, care 
se făcea înainte cu cherestea, este 
folosit lemnul fasonat din cel care 
se recuperează. Totuși, vizitatorul 
celor două abataje rămîne mirat de 
ce în stive se mai folosește lemn 
nou cînd nu prea departe de aba
taje, în galeria care se rearmează 
cu inele de bolțari, se găsește sufi
cient lemn bun care „cade" din 
rearmare și poate fi folosit la stive 
în locul lemnului nou.

63 n ultimii doi ani, la întreprin
zi derea minieră Cîmpulung, 

consumul specific de lemn de mină 
a fost redus cu aproape 20 m.c. la 
mia de tone cărbune. Fără îndoială 
că el va fi redus în continuare. Pe 
baza extinderii utilizării la lucrările 
de pregătire a bolțarilor din be
ton, a introducerii armării cu 
stîlpi metalici (care se refolosesc o 
perioadă îndelungată de timp) în 
două abataje ce urmează să intre 
în curînd în funcțiune, consumul de 
lemn va înregistra o nouă scădere. 
La aceasta se mai adaugă și hotă- 
rîrea colectivului de mineri care și-a 
propus ca numai printr-o mai bună 
gospodărire și valorificare a fiecă
rei bucăți de lemn să economiseas
că în acest an 500 m.c. material 
lemnos. în acest fel, prin munca lor, 
minerii vor face ca o mare bogăție 
a patriei noastre, lemnul, să fie cît 
mai bine valorificat.

începe câmpie natul de rugbi
La București, Iași, Cluj și Petroșeni 

se vor desfășura mîine primele meciuri 
ale campionatului republican de rugbi 
pe 1962. Cele douăsprezece formații ca- 
re-și dispută în acest an titlul republi
can sînt următoarele : Steaua — cam
pioană pe anul trecut, Grivița Roșie, Di
namo, Metalul, Progresul, I.T.B., Știința, 
Flacăra Roșie (toate din Capitală), 
C.S.M.S. Iași, Știința Petroșeni, Știința 
Cluj și Știința Timișoara.

Amalorii de rugbi, al căror număt 
este mereu mai mare, așteaptă cu jus
tificată nerăbdare evoluția echipelor frun
tașe ale țării. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît nu peste multă vreme mulți din
tre ei vor susține importante confrun
tări internaționale (la 25 martie, echipa 
Grivița Roșie va juca semifinala „Cupei 
campionilor europeni” cu A.S.P.T.T. Ra
bat, campioana Marocului, iar în luna 
mai — reprezentativa țării noastre va 
participa la „Cupa Păcii” ediția a IV-a).

Etapa . de mîine programează următoa
rele partide : Steaua — Metalul (teren 
Ghencea, ora 9,30) ; Grivița Roșie—I.T.B. 
(teren Parcul Copilului, ora 11,30) ; Fla
căra Roșie — Progresul (stadion Flacăra 
Roșie — cartierul Belvedere, ora 15) ; 
C.S.M.S. Iași — Știința București ; Știin
ța Petroșeni — Știința Timișoara ; Știin
ța Cluj — Dinamo.

I. Țiriac l-a învins pe australianul 
rrascr în turneul de,la Cairo
De la Cairo ni se transmite prin tele

fon că la turneul internațional de tenis 
care are loc în acest oraș, I. Țiriac a 
obținut o victorie de un deosebit presti
giu, învingîndu-1 pe australianul Fraser 
Neale cu scorul de 3—1 ț6—3 ; 4—6 ; 
6—1 ; 6—4) într-un joc de înaltă factură 
tehnică și de o manieră ce a stîrnit en
tuziasmul miilor de spectatori.

Duminică este finala cu australianul 
Stolle.

Fotbal

Rapiîiștii victorioși în Belgia
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Joi 

seara pe stadionul „Neuville" din 
Charleroi, echipa de fotbal Rapid 
București și-a încheiat turneul în Bel
gia, repurtînd o frumoasă victorie cu 
scorul de 4—1 (3—0) asupra forma
lei Olympic Charleroi, din prima ca

tegorie a campionatului belgian. Au 
înscris Ozon și Balint (3) pentru Rapid 
și Piagi pentru Olympic.

După cum transmite agenjia belgia
nă dé presă, Rapid București a prac
ticat un joc tehnic, și mai ales eficace, 
mult apreciat de publicul spectator.

Cu/fura de md'àd-r
o agitatoare neobosită
Sînt anumite locuri de care te 

apropii cu emoție. Iată un Sat 
moldovenesc cu gospodăriile răsfi
rate pe dealuri, iată o căsuță mo
destă cu pridvor primitor. Aici s-a 
născut George Enescu.,

Pe un perete, nu departe de pri- 
chiciul lîngă care obișnuia să stea, 
se află înscris gîndul de artist și 
cetățean al marelui muzician : 
„Arta, cultura trebuie să aibă un 
singur scop — spre mai bine".

La o oarecare distanță de aici,se 
află o altă- clădire care simbolizea
ză concret, la fața locului, împli
nirea năzuinței „spre mai bine“ a 
țăranilor, sediul gospodăriei colec
tive. Săienii din comuna George 
Enescu au fost primii din raionul 
Dorohoi care au terminat colectivi
zarea agriculturii. Ei au pornit cu 
încredere pe drumul arătat de par
tid, convinși că numai înfrățindu-și 
ogoarele vor scăpa de nevoi și să
răcie. La formarea acestei convin
geri au contribuit vizitele în alte 
gospodării colective, munca politi
că de lămurire, dusă de activiștii 
de partid și de colectiviști, a con
tribuit și o agitatoare neobosită — 
cultura.

Prin toate satele pe unde am co
lindat am întîlnit diferite forme ale 
muncii culturale de masă care de
monstrau sătenilor concret și 
convingător că singura cale spre 
bunăstare și fericire., este gospodă
ria colectivă. ■ -

...într-o seară la căminul cultu
ral din Hudești. Privirile a cîteva 
sute de săteni sînt ’ațintite asupra 
unui tînăr agronom. Cu creta în 
mînă, acesta face un lămuritor 
calcul gospodăresc. Ce rezultă din 
acest calcul ? Că producția reali
zată de întovărășiții din satul Lu- 
peni, în 1961, se ridică là un venit de 
3.465.622 lei. De pe aceeași supra
față, colectiviștii din comuna Geor
ge Enescu au scos o producție în 
valoare de 7.108.300 lei. Deci, un 
venit în plus de 3.642.678 lei. Atît 
au pierdut întovărășiții din Lupeni 
nefiind colectiviști. Concret, nu ? A- 
tît de concret încît țărani ca Va
sile Agoroae, Ilie Zaharia, Gh. A- 
lexoae și mulți alții au făcut ime
diat cereri de înscriere în colec
tivă.

Serile de întrebări și răspunsuri 
implică cunoștințe bogate și precise. 
Cei care le organizează trebuie să 
știe tot. Ion Pintilie îi întreabă, de 
pildă „care este deosebirea, în or
ganizarea muncii, între întovărăși
re și G.A.C. ?", Victor Ursan vrea 
să știe „ce înseamnă proprietate 
obștească și proprietate persona
lă ?", tînărul Mihai Brumă e inte
resat să afle „cum se căsătoresc 
tinerii colectiviști?”.

La toate acestea se dau răspun
suri lămuritoare. Prin conferințe 
despre „Ce este întovărășirea și ce 
este gospodăria colectivă“, „Cum se 
face retribuirea muncii în G.A.C.'', 
„Cum se obțin producțiile mari în

G.A.C." etc. Pliantele, filmele do
cumentare și foile volante vorbesc 
despre viața nouă a colectiviștilor, 
despre belșugul care a pătruns în 
casele lor. Brigăzi științifice merg 
prin toate satele și răspund pe loc 
la întrebări. Chestiunile privind 
nunta și zestrea au fost lămurite 
la Hudești de către brigada artis
tică, printr-o invitație. Invitație la 
o nuntă între doi proaspeți colec
tiviști : Ilie Toma din satul Mlenăuți 
și Maria Baltă din Lupeni. Lucru
rile s-au întîmplat cam așa :

După tradiție, tatăl tînărului l-a 
întrebat pe cuscru — tatăl miresei.

— Cît pămînt îi dai fetei de zes
tre ?

— Iată, a întins „cuscrul" brațele 
spre tarlaua gospodăriei. Cît vezi 
cu ochii. Numai să-l poată munci.

în același timp, brigada artistică 
a comunei Cristinești cînta pe sce
na noului cămin cultural :

„Zestrea noastră-i cît o zare t Hai 
s-o vezi că n-o fi foç / Numai lan, 
fără răzoare / Tot pămîntul la un 
loc".

Frumusețea, hărnicia și pămîntu- 
rile întinse ale gospodăriei, iată 
zestrea minunată a tinerilor colec
tiviști.

Ț&Ț enumărate sînt formele muncii 
culturale de masă folosite în 

raionul Dorohoi pentru sprijinirea 
colectivizării agriculturii. Se fac re
cenzii ale cărților care-vorbesc des
pre viața nouă a satelor, pe ecra

ne rulează filme documentare care 
arată cum se muncește șl cum se 
trăiește în G.A.C. Brigăzile artisti
ce și actorii amatori din sate dau 
spectacole în care este ilustrată 
viața îmbelșugată a colectiviștilor.

La cercurile agro-zootehnice par
ticipă Un număr tot mai mare de 
săteni. Aici se discdtă îndeosebi 
căile și metodele care fac posibilă 
obținerea de recolte bogate în gos
podăria colectivă. în majoritatea 
comunelor apar foi volante, care 
demonstrează prin calcule și fapte 
concrete avantajele colectivizării, 
un grup de actori tineri ai Teatru
lui de Stat „Mihail Eminescu" din 
Botoșani colindă satele cu piesa 
„Un iaz și o poveste cu haz", Pri
vind spectacolele, sătenii se amuză 
de întîmplările hazlii dar învață, se 
conving că locul lor este în gos
podăria colectivă, singura care le 
poate asigura o viață îmbelșugată.

u cîteva zile în urmă, din comu- 
na lui George Enescu s-a răs- 

pîndit, înscrisă cu slove purpurii, o 
chemare. Prin ea, colectiviștii de aici 
arătau tuturor întovărășiților și țăra
nilor muncitori cu gospodărie indi
viduală din raionul Dorohoi, cît de 
mult s-a schimbat viața lor. „Mulți 
avem case noi, aparate de radio, 
mobilă, aragaze. Care dintre noi i 
s-ar fi putut gîndi măcar la aseme- l 
nea lucruri în trecut ? Comparați 
producțiile noastre cu cele realiza
te de voi și veți înțelege cît de 
mult veți cîștiga unindu-vă pămîn
tul, puterile și priceperea în G.A.C." 

Din satul lui Enescu, țăranii co
lectiviști îi cheamă pe ceilalți frați 
ai lor pe drumul care duce spre 
mai bine.

VASILE TINCU

La Poiana Brașov
Competițiile internaționale de schi de 

la Poiana Brașov au început vihéri cu 
disputarea probelor de 10 km fond și 
slalom special pentru „Gupa speranțe
lor" la care participă schiorii juniori. 
Zăpada căzută chiar în ajunul întrece
rilor și temperatura favorabilă au oferit 
cohdiții excelente de concurs.

Proba de 10 ktft fond a dat loc anei 
dispute foarte strînse, la capătul căreia 
cohcUrenlul romîn Gheorghe Vilmoș a 
obținut victoria, parcurgind distanța în 
34’ 22”.

Desfășurat pe un traseu de 350 m cil 
54 porti, slalomul special a prilejuit un' 
spectacol frumos, încheiat cu succesul 
italianului Franco Vidi.

Astăzi are loc proba de coborîre.

La început a fost 
vorba de o simplă 
măsură administrati
vă. Nici nu bănuiau 
cei de la secția Biha
rea a gospodăriei a- 
gricole de stat Ioșia. 
spre ce miraculoase 
efecte economice va 
duce această măsură. 
Ei se gîndiseră doar 
să facă ceva economii.

' Prea erau 
I tuielile la 
'. porumb.

Scriptele
riei nu
din cine anume s-a 
compus comisia care a 
studiat această impor
tantă chestiune. Fapt 
este că pînă la urmă 
s-a hotărît : nu e ne
voie de magazioner la 
pătulul cu porumb. 
Nu-i nevoie nici de 
lacăt. Mai ales că la
cătul costă și el bani, 
se mai strică, rugi
nește, trebuie schim
bat... Unde mai pui că 
la lacăt e nevoie de 
belciuge și chei. Alți 
bani. într-un 
o mulțime de 
tuieli care pot 
tate.\

Trăim în 
autoservirii.

Și uite așa, 
dăria a redus 
mul de 
belciuge, a 
formalitățile 
dență a acestor mate
riale. A fost introdusă 
autoservirea cu po
rumb.

Cei de la secția Bi- 
harea sînt oameni mo
dești, n-ar fi făcut cine 
știe ce tapaj în jurul 
economiilor 
însă, cum 
urmările 
ale acestei 
idei au 
neașteptate, 
și-a 
celebritatea.

S-a schimbat pur și 
simplu fața sectorului 
zootehnic. La Biharea 
se creșteau oi și vaci. 
Asta în vremuri îna
poiate, cînd nu se cu
noștea autoservirea. 
Astăzi, cu același con
sum de porumb, au

mari chel- 
pătulul cu

gospodă- 
înregistrează 
anume

cuvînt, 
chel- 

fi evi-

secolul

gospo- 
consu- 

lacăte și de 
suprimat 

de evi-

realizate, 
spuneam, 

economice 
ingenioase 

fost atît de 
încît ea 

cîștigat repede

apărut în gospodărie 
sectoare noi. Sectorul 
porcin și cel avicol 
mai cu seamă se dez
voltă rapid și în con
diții mai mult decît 
mulțumitoare.

Au apărut cotețe 
pentru porci și găini, 
au apărut porcii și 
găinile înșiși, animale 
și păsări de rasă, o 
plăcere să le privești. 
Au fost la început

FOILETON

două scroafe, trei gă
ini și un cocoș. Sînt 
astăzi 23 de porci și 
vreo 200 de găini.

Totul fără nici o chel
tuială. Pentru hrana 
porcilor, porumbul se 
ia direct din patul. 
Simplu, fără formali
tăți. Iar găinile, dacă 
se poate spune așa, 
se autoservesc. Li s-au 
amenajat niște găuri 
în seîndurile podelei. 
Prin aceste găuri 
plouă, încet, cu grăun
țe deasupra 
care 
sub 
prțtcfic ' și- ieftin.

Aceasta este 
scurt istoria dezvoltă
rii sectoarelor porcin 
și avicol de la Biha
rea.

într-o zi, un inspec
tor de la Oradea, tre- 
cînd pe la Biharea și 
neînțelegînd însemnă
tatea măsurilor luate 
în ce privește autoser
virea cu porumb, a 
vrut să dreseze pur și 
simplu un proces ver
bal în care să ceară 
reintroducerea chel
tuielilor inutile cu 
privire 
belciuge, 
era gata 
pe scris, 
sub ochi 
nomice ale autoservi
rii. Copleșit.de frumu
sețea și de aspectul 
prosper al sectorului 
porcino-ăvicol, omul a 
rupt procesul verbal 
și s-a apucat să scrie

găinilor 
trăiesc fericite 
patul. Rapid,

pe

inutile
la lacăte și 
Tocmai cînd 
să se pună 
i-au căzut 
efectele eco-

Se îmbunătățește
în cadrul schelelor petroliere, 

uzinelor și în udele centre munci
torești din regiunea Ploiești au 
fost constfliite în Ultimii ani 26 de 
spitale și policlinici de întreprin
dere.

l)e asemenea, în comunele și Sa
tele regiunii funcționează acum a-

Alexandru 
căutat să

pe loc, cu penița încă 
neuscată, o propunere 
de premiere a frunta
șilor în creșterea ani
malelor de la secția 
Biharea.

— Dați-mi amănun
te — a strigat el'plin 
de entuziasm. Vă tri
mit la expoziție !

Modest, brigadierul 
zootehnic 
Tăut a 
schimbe vorba.

— Vreau să știu 
cum ați procedat. Po
vestiți-mi. totul — a 
insistat inspectorul.

Cu mare greutate 
au consimțit modeștii 
inovatori de la Biha
rea să se întocmească 
o evidență a sectoru
lui porcino-avicol. Pen
tru că aici — tot din 
motive de economie — 
nu se considerase ne
cesar pînă atunci să 
se facă cheltuieli cu 
ținerea unei evidențe 
a porcilor și a găi
nilor.

Ce arată evidența ? 
La secția Biharea e- 
xistă într-adevăr o 
crescătorie de 23 de 
porci și 200 de păsări 
ve bază de autoservi
re. Fapt este însă că 
la expoziție, în nu
mele secției, n-ar prea 
putea figura. De ce î 
Pentru că, pur și sim
plu, nu aparțin sec
ției. Sînt proprietatea 
personală a brigadie
rului zootehnic Ale
xandru Tăut și a al
tor cîtorva 
Iată de ce 
modeștilor 
de animale 
ha.rea n-au 
trimise la 
Problema evidențierii 
lor a rămas 
vată.

Nu-i nimic, 
s-o rezolve 
Gostat Crișana, 
va trebui să refacă 
calculul „avantajelor" 
economice obținute la 
Biharea prin autoser
virea cu porumb din 
avutul obștesc.

salariați. 
realizările 
crescători 
de la Bi- 

putut fi 
expoziție

nerezol-

Poate o 
trustul 

care

P. DINESCU

asistenta sanitară
proape 400 de unități de asistență 
medicală — spitale, case de naș
tere, dispensare și policlinici, 
aproape toate înființate în anii pu
terii populare. Numeroase stații de 
salvare și o stație Aviasan asigură, 
în cazuri urgente, transportul bol
navilor din cele mai îndepărtate 
localități.

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul K.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor Mircea Popa. So
listă : Halida Ahtiärtiövä — violins — so
listă a Filarmonicii din Moscova. In 
program : D. BugliiCi — Patru scene co
regrafice. Mozart — Simfonia nr. 35 
„Haffner“. Taneev — Suită concertantă 
pentru vioară și orchestră (primă audi
ție). Ravel — Simfonia spaniolă. — 
(orele 20).

TEATRUL DË OPERĂ ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : FAUST — (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE" (Sala Comedia) : ÎNVIEREA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SICILIANA
- (orele 15,30) ; FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : PYGMALION — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : VIORI DE PRIMĂVARA
— (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : AL PATRULEA - (orele 19,30). (Sala 
Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
COPIII SOARELUI — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI COPII 
(Sala pentru tineret ) : NILA — (orele 
20). (Sala Libertatea) : CINE A UCIS — 
(orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVËJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
(orele 19 30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE — 
(orele 19,30).

INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „1. L. CARA
GIALE" : MINCIUNA ARE PICIOARE 
LUNGI - (orele 20).

TfcATRUL EVREIESC DE STAT : 
PROFESORUL MAMLOCK — (orele 20) 

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA-

NASE" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE - (orele 20). (Sala VlôtôHêi 
174) : CONCERT IN RE... HAZLIU — 
(orele 20).

ÖIRCÜL DE STAT : O SEARA LA 
MOSCOVA — (orélè 20).

CINEMATOGRAFE : TOT AURUL PIN 
LUkÎE i Patria (9; 11; 13; 15 17; 19; 21). 
I. C. Frlrnu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
STRĂZILE AU AMINTIRI ; București 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 10; 21,15), înfrățirea 
între popoare (14 , 16,15; 18,30; 20,35), Alex. 
Sahia (10; 12,10; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Volga (9.50 ; 12; 14,30; 16,45; 10; 21,03). 
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; 19,16, 21), G. 
Coșbue (10; 12; 15; 17; 19; 21). PACE 
NOULUI VENIT : Olga Banele (15,30; 16; 
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. Alecsandri (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
M Gorki (8,45: 11; 15; 17; 19; 21), 1 Mai 
(10: 12; 15; 17; 19; 12), Floreasca (15; 17; 
19, 21). CER SENIN : Central (10; 12; 14; 
16,15; 18,15 20,45). CURSA DE 100 KILO
METRI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arta (15; 17; 19; 21). FIDEL CASTRO AL 
CUBEI - FOTBAL PE GLOB 1961 -
OMUL, STAPÏN AL NORDULUI : Tim
puri 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 ÎN
CERCĂRI — ambele serii : Cultural (16; 
19,15). ROSEMARIE : Alex. Popov (10; 
11,50; 13.40; 15,30; 17,25; 19,20; 21,10). S-A 
FURAT O BOMBA : Tineretului (15; 17; 
19; 21). SOSEȘTE CIRCUL : Unirea
(15,30; 18: 20,30). LUMEA APLAUDA : 13 
Septembrie (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30).

FRUMOASA LURETTE : Ilie Pintille 
(16; 18: 20). PERLE NEGRE : Flacăra (15. 
17; 19: 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,Is 
20,30). PRIMAVARA FETELOR ; T 
dimiréscu (16; 18; 20). CETATEA
HURRAMZAMIN : Munca (16; 18.15:
20,30). DRAGOSTEA LUI ALIO$A -
— cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30)
Donca Simo (15; 17; IO; 21), M Eminescu 
(16,30, 18.30: 20,30). FII FERICITA. ANI ! 
Moșilor (16; 18; 20). SENTINȚA : LuCéa- 
tăiUl (15; 17; 19; 21). Aurel Vlalcu (15 
17; 19; 21). NU E LOC PENTRU ANI
MALE SĂLBATICE : Cinematograful C 
David (15,30; 18; 20,30), 8 Mai (15: 17; 19. 
21). CĂLĂTORIE PESTE TREI MARI - 
ambele serii — cinemascop ; Drumul 
Serii (15,30 ; 18,15: 20,45). MUZICANTUL 
ORB rulează la cinematograful G. Ba- 
eovia (10; 18; 20). 16 Februarie (16; 16: 
20). TOM DEGEȚELUL : 30 Decembrie
(15; 17; 19. 21). INSULA : B. Delavrancea 
(16; 18; 20). IN NOAPTEA SPRE 13 : Gri
vița (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 10,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,15 — EMISIUNE PEN 
TRU TINERETUL ȘCOLAR. 19,40 - Ir. 
fața hărții 19,50 — Două momente cu 
A. I. Bassarabescu. 20,25 — Filmul artis 
tic „PESCARII DIN ARHIPELAG" — Q 
coproducție ltalo-franco-germană. 22,0<
— CINTÄ ORCHESTRA CONDUSA DI- 
Alois Honig în încheiere : ultimele știri

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 11 

12 și 13 martie : Vremea se încălzeșt 
treptat. Cerul variabil, temporar noro 
la sfîrșltul Intervalului tn vestul țării 
unde vor cădea ploi Izolate. Tempera 
tura în creștere. Minimele vor fi cu 
prinse între minus 8 șl plus 2 grade, mai 
ridicate la sfîrșltul intervalului, iar ma
ximele între plus 5 și plus 15 grade.

Cople%25c8%2599it.de
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des- 
pre- 
Ro-

www Roșii a
Vineri s-au deschis în Capitală, 

la Palatul Marii Adunări Naționale, 
lucrările Congresului Crucii Roșii a 
R. P. Romîne.

La lucrări iau parte delegați aleși 
la conferințele regionale și a ora
șului București ale Crucii Roșii, 
precum și numeroși invitați — aca
demicieni, profesori universitari, 
medici, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei.

La deschiderea Congresului au a- 
sistat tov. Voinea Marinescu, minis
trul Sănătății și Prevederilor Socia
le, reprezentanți ai unor organizații 
obștești și instituții centrale.

Lucrările Congresului au fost 
chise de tov. Anton Moisescu, 
ședințele Crucii Roșii a R. P 
mine.

Au fost alese prezidiul și celelalte 
organe de lucru ale Congresului.

Delegații' au aprobat în unanimi
tate următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de a •r.i- 
vitate al C.C. al Crucii Roșii și ra
portul Comisiei Centrale de Revizie ;

2. Alegerea C.C. al Crucii Roșii și 
a Comisiei Centrale de Revizie.

Tov. Anton Moisescu a prezentat 
raportul de activitate, care a <cos 
în evidență realizările qbținute în 
țara noastră în înfăptuirea sarcini
lor importante trasate de partid și 
guvern în domeniul ocrotirii sănă
tății populației. Numărul circum
scripțiilor sanitare din orașele și sa
tele țării este în prezent de 3747 
față de 1.209 existente în anul 1938 
Astăzi un medic revine la aproxi
mativ 710 locuitori, față de un 
medic la aproape 1.900 locuitori in 
anul 1938. Creșterea continuă a ni
velului de trai al populației, ca și 
dezvoltarea rețelei sanitare, a făcut, 
ca numeroase boli cu largă răspîn- 
dire să fie eradicate sau pe caie de 
dispariție. Totodată, durata medie 
de viață a oamenilor a crescut în 
țara noastră de la 42 de ani, cît era 
în 1931—1932, la 63 de ani în ore- 
zent. Au scăzut simțitor mortalitatea 
infantilă, mortalitatea și morbidita
tea generală.

La îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației a contribuit activ 
și Crucea Roșie care, îndrumată 
permanent și sprijinită de partid, a 
antrenat masele largi populare în 
acțiunile curativo-profilactice, a des
fășurat o largă acțiune sanitar-edu- 
cativă.

Crucea Roșie numără astăzi 
2.500.000 de membri, față de 1.500.000 
în anul 1956, care își desfășoară 
activitatea în cadrul a peste 19.000 
de secții de Cruce Roșie existente

------ O®O------  ---------

Dspunersa unei coroane 
la Monumentul Eroilor Patriei

Vineri dimineața trimisul extraor- 
' dinar și ministru plenipotențiar al 

' Statelor Unite ale Americii în Re
publica Populară Romînă, William 
A. Crawford, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei 
din Capitală cu ocazia prezentării 
scrisorilor sale de 
noastră.

La solemnitate
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Sfatului popular al 
Capitalei, ofițeri superiori ai forțe
lor noastre armate.

acreditare în țara

au participat re-

în fabrici și uzine, marile șantiere, 
unități agricole socialiste, instituții, 
cartiere. In activitatea lor, organi
zațiile de Cruce Roșie folosesc me
tode variate de propagare a regu
lilor de sănătate, cum sînt confe
rințele, cercurile de citit, concursu
rile pe teme sanitare, serile de în
trebări și răspunsuri, expozițiile vo
lante, filmele cu caracter educativ- 
sanitar etc. In perioada 1956—1961 
Crucea Roșie a tipărit și difuzat pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării un bogat material de propa
gandă și agitație vizuală cu carac
ter sanitar — broșuri, conferințe, 
manuale etc., într-un tiraj de a- 
proape 8.000.000 de exemplare.

Raportul a scos, de asemenea, în 
evidență sprijinul pe care grupele si 
posturile sanitare de prim-ajutor 
din întreprinderi, de pe marile șan
tiere și din G.A.S.; G.A.C. și S.M.T. 
îl dau cadrelor medico-sanitare în 
acțiunile curativo-profilactice și în 
ridicarea nivelului igienico-sanitar 
la locul de muncă, în răspîndirea re
gulilor de igienă. Organizațiile de 
Crucé Roșie au acordat o deosebită 
atenție dezvoltării activului sanitar 
obștesc, 
mai larg de oameni 
acțiunile 
rilor, de 
telor.

Crucea 
ținută activitate în rîndul tineretu
lui școlar, peste 1.000.000 de elevi 
fiind membri de Cruce Roșie. în 
școlile din întreaga țară au fost or
ganizate colective și posturi sanita
re de Cruce Roșie.

Călăuzindu-se după principiile po
liticii de pace a statului nostru, Cru
cea Roșie a R. P. Romîne, în acti
vitatea sa pe plan internațional, s-a 
preocupat de întărirea și dezvolta
rea legăturilor de colaborare cu or
ganizațiile similare din țările socia
liste frățești și din celelalte țări.

Raportul a subliniat necesitatea ca 
în viitor să se acorde o mai mare 
atenție creșterii numărului de mem
bri de Cruce Roșie în întreprinde
rile industriale, pe marile șantiere, 
în sectoarele minier și forestier, pre
cum și în gospodăriile agricole co
lective de curînd înființate. Trebuie 
de asemenea îmbunătățită organiza
rea cursurilor sanitare, antrenarea 
medicilor, studenților în medicină, 
învățătorilor și profesorilor la ac
tivitatea educativ-sanitară de masă, 
pregătirea și folosirea activului sa
nitar obștesc, munca de propagare 
a regulilor de igienă.

Hotărîrile pe care le va adopta 
Congresul — a arătat raportorul — 
vor deveni planul de activitate al 
întregii organizații, al tuturor acti
viștilor de Cruce Roșie. Prin înde
plinirea lor. Crucea Roșie a R. P. 
Romîne își va 
contribuția la 
cultural sanitar

în continuare 
portul Comisiei 
zie și raportul Comisiei de Validare.

Au urmat discuții în legătură cu 
rapoartele prezentate, la care au 
participat numeroși delegați și in
vitați.

Lucrările Congresului continuă.
★

Seara, participanții la Congres 
asistat la un spectacol de operă 
sala Palatului R. P. Romîne.

(Agerpres)

antrenării unui număr cît 
ai muncii la 

de prevenire a îmbolnăvi- 
curățenie a orașelor și sa-

Roșie a desfășurat o sus-

aduce și mai mult 
ridicarea nivelului 
al poporului.
a fost prezentat ra- 

Centrale de Revi-

au 
în

(Agerpres)
-----oo

Ä legen ale comisiilor 
de femei din Capitală

începînd din luna ianuarie se 
desfășoară în Capitală alegeri ale 
comisiilor și comitetelor de femei. 
Là adunările cu prilejul aleqeiilor 
au participat peste 70.000 femei. Dă
rile de seamă prezentate de comi
siile de femei au oglindit aportul 
acestora în acțiunile de gospodări
re și înfrumusețare a cartierelor, de 
întreținere a fondului de locuințe. în 
activitatea social-culturală sau în 
echipele de control obștesc. Un loc 
important în activitatea comisiilor 
de femei l-au avut problemele pri
vind strîngerea legăturilor dintre 
școală și familie. Au avut loc lec
torate cu părinții, conferințe 
teme pedagogice, simpozioane.

—o»o-----

INFORMAȚII

pe

S Ieri dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spré . Ulan Bator, o dele
gație a Uniunii Tineretului Muncitor care 
va participa la cel dè-al XlV-leà Congres 
al Uniuhii Tineretului Revoluționar Mon
gol. Delegația este condusă dé tovară
șul Constantin Matei, membru al C.C. al 
U.T.M., prim-secretar al Comitetului re
gional Argeș al U.T.M.

® Vineri duftă-attlâză, in sala de fes
tivități a Clubûlui sportiv Dihamo, cu
noscutul sportiv CehôSlëVàC Emil Zàtô- 
pek, care ne vizitează tara, s-a întîlnit 
cu antrenori, profesori de educație fiz’- 
că, atleți din Capitală. Emil Zaiopek a 
vorbit despre activitatea sa sportivă și 
a prezentat diferite aspecte din metodi
ca antrenamentului modern în alergările 
atletice de fond.

(Agerpres)

@ începînd de astăzi se deschide se
zonul plimbărilor de agrement pe lacul 
Cișntigiu din Capitală. Debarcaderul a 
fost reparat, iar lacul a fost curățat și 
umplut cu apă. Au fost aduse pentru 
public 50 de bărci cu rame, urmînd ca 
în zilele următoare — pe măsura cere
rii — să se mai pună la dispoziția ama
torilor de canotaj alte 50 de bărci.

® La tragerea Loto-Central din 9 martie 
1962 au fost extrase din urnă următoare
le numere :

70, 15, 57, 1, 53, 17, 3, 52, 83, 87
PREMIUL SPECIAL A : 83, 17, 3. PRE

MIUL SPECIAL B : 1, 70, 57. PREMIUL 
SPECIAL C : 53, 52, 87.

Fond de premii : 834.974.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

16 martie 1962. In București, str. Saligny 
nr- ora 19.

Riposfă dată dementelor fasciste 
h New York

NEW YORK 9 
Madison Square 
York a avut loc 
convocată de organizația reacționară 
„Tinerii americani pentru libertate“, 
care a proferat amenințări furibunde 
la adresa elementelor democratice 
din țară, a îndemnat la politica cea 
mai agresivă pe plan extern și a 
aprobat hotărîrea 
privire la reluarea 
arma nucleară.

Ripostînd acestei 
roși tineri din New 
zat pichete în jurul 
avea loc adunarea, purtînd' panouri 
cu inscripțiile : „Să se pună capăt 
vînătorii de vrăjitoare !", „Să fie in
terzise experiențele nucleare !", „Să 
fie apărate drepturile omului !".

Poliția a intervenit, dar partici
panții la demonstrație s-au îndrep
tat spre sala sporturilor „St. Nicho
las Arina“, unde, sub lozinca „în 
apărarea democrației', a avut loc un

(Agerpres). — La
Garden din New 

recent o adunare

lui Kennedy cu 
experiențelor cu

întruniri, nume- 
York au organi- 

clădirii unde

mitihq cu participâtes a âp'rbximătiV 
4.500 de - -
corpului 
versități

Luînd
lui, Orenstein, senator in Adunarea 
legislativă a statului New York, a 
chemat poporul american la luptă 
hotărîtă împotriva mccarthismului. 
Un alt vorbitor, Wilkins, conducăto
rul Asociației pentru propășirea 
populației de culoare, a arătat peri
colul pe care ii reprezintă organiza
țiile de tip fascist, între care socie
tatea John Birch, sprijinite de poli
ticieni influenți ca senatorii Gold
water și Eastland.

în aplauzele participanților la mi
ting, Harrington, redactorul revistei 
„New America“, a condamnat hotă
rîrea guvernului S.U.A. de a relua 
experiențele nucleare în atmosferă și 
a chemat la luptă pentru o adevă
rată democrație și împotriva unui 
război nuclear.

o®o----------

studenți și 
didactic de 
și colegii, 
cuvîntul în

reprezentanți ai 
la diferite uni-

cadrul mitingu-

Mîsiunea lui Heath
s-a încheiat fără nici un rezultat concret
BRUXELLES 9 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Reuter, Ed
ward Heath, ministrul adjunct al 
Afacerilor Externe al Angliei, și-a 
încheiat fără nici un rezultat concret 
vizita pe care a făcut-o la Bruxelles 
pentru tratative în vederea asocierii 
tării sale la „Pia/a comună“. Pro
blemele discutate în cursul tratati
velor pe care Heath le-a dus cu ofi
cialitățile organismului economic sus-

menționat s-au referit, în special, la 
interesele agricole ale țărilor respec
tive. Agenția Reuter scrie că trata
tivele duse de Heath in actuala sa 
vizită la Bruxelles „nu au înregistrat 
nici un progres sensibil în apropie
rea punctelor de vedere britanice și 
ale celor șase tari membre" și că 
„problemele principale rămîn mai de
parte în suspensie".

-O® O-------------

Proiecte occidentale sortite eșecului
MOSCOVA 9 (Agerpres). — „Pravdă" din 9 martie a publicat un 

articol semnat de Podkliucinikov despre noua campanie din Occident 
al cărei ascuțiș este îndreptat împotriva încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și a reglementării pe această bază a situației din 
Berlinul occidental.

Cuvîntările unor conducători de 
răspundere americani, scrie Podkliu- 
cinikov, dovedesc că puterile occi
dentale nu urmăresc rezolvarea 
constructivă a problemelor actuale, 
înainte de toate a problemei lichi
dării vestigiilor celui de-al doilea 
război mondial. Singura problemă 
care îi preocupă este aceea de a 
permanentiza statutul de ocupație al 
Berlinului occidental.

Din declarațiile făcute în Berlinul 
occidental de Robert Kennedy, mi
nistrul Justiției al S.U.A., reiese că 
S.U.A. se vor împotrivi și pe viitor 
oricăror măsuri de control de-a lun
gul liniilor de comunicație cu Berli
nul occidental. „Noi, a exclamat Ro
bert Kennedy, nu vom admite nici 
un fel de îngrădiri în această pri
vință !...".

In același spirit s-a pronunțat și 
secretarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk. într-o convorbire cu ziariștii 
vest-germani, el a declarat : „Nu în
trevăd recunoașterea de jure a re
gimului din Germania răsăriteană și 
nu întrevăd de asemenea nici un 
fel de recunoaștere formală de facto 
a acestui regim". în cuvintele secre
tarului 
lipsa 
nante

de Stat s-a reflectat din nou 
dorinței cercurilor guver- 

S.U.A. de a privi reali-

tatea în față și de a promova O
politică externă conformă cu a-
ceastă realitate.

Atrage atenția faptul câ dupâ a-
ceste declarații, S.U.A. au început
din nou să-și deplaseze unitățile 
militare pe autostrada Berlin-Helm- 
stedt care trece pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane.

în Occident, continuă autorul, se 
întocmesc diferite proiecte tinzînd 
la încălcarea suveranității R.D. Ger
mane. Dacă asemenea proiecte ar 
fi alcătuite de persoane particulare, 
ele ar putea stîrni numai rîsul. Ele 
însă sînt elaborate în instituții de 
stat de răspundere.

Uniunea Sovietică nu va accepta 
niciodată vreo hotărîre care să știr
bească în cît de mică măsură drep
turile suverane ale Republicii De
mocrate Germane.

Scopul Uniunii Sovietice este de 
a găsi o rezolvare de comun acord 
care să fie aaceptabilă pentru toți 
participanții la tratatul de pace. 
Dar nimeni nu trebuie să considere 
dorința de tratative a Uniunii So
vietice ca o posibilitate de a tără
găna la infinit rezolvarea problemei 
Tratatului de pace german. Tratatul 
de pace cu Germania va fi semnat.

Testamentul lui Alfred Jodl
Autorul acestor rînduri l-a auzit în 

1945 pe generalul-colonel Alfred Jodl, 
unul din cei mai apropiați consilieri 
militari < 
încă la 
clar că t 
bușirea

Mi-am 
de mult, 
mană o 
„Jurnalul 
mandamentului suprem al forțelor ar
mate (ale statului-major al conducerii 
operative)". Doi stenografi „au păs
trat" pentru istorie însemnările făcute 
de ei, la indicația feldmareșalului Kei
tel și a generalului Jodl, în perioada 
dintre anii 1940 și 1945.

Este o carte foarte interesantă : ea 
cuprinde însemnări datînd din perioa
da în care Wehrmachtul era deja în- 
frînt și 
vrînd-nevrînd. 
viitor.

Acestei teme îi este consacrat un 
capitol nu prea mare, intitulat „Consi
derentele general-colonelului Jodl, 
expuse la conferințele operative (12— 
20 mai 1945)". Titlul capitolului sună 
ironic, deoarece pe atunci Wehrmach
tul nu mai ducea nici un tel de ope
rațiuni. în virtutea inerției militariste 
însă, maiori și alți ofițeri ai marelui 
stat-major inexistent continuau să în
registreze meticulos operațiuni pë care 
nimeni nu le mai ducea.

în orice caz, Alfred Jodl privéà a- 
ceste imaginare conferințe operative 
cu toată seriozitatea. în cadrul lor, el 
formula unele idei militare-politice și 
— mai mult decît atît — încerca să 
elaboreze un anumit plan de compor
tare a militarismului german în viitor, 
lată una din însemnările 
semnificative :

„Jodl i Relațiile cu aliații 
ba de delegația engleză și 
ricană pe lîngă statul major 
tel și Jodl, la Flensburg - 
fie stabilite așa cum o dictează situa
ția în care ne-am pomenit siliți de 
împrejurări. Am semnat actul de capi
tulare necondiționată, purtînd războiul 
pînă la ultimele posibilități, deoarece 
nu ne-a rămas nimic altceva de făcut... 
Cu for’e proprii nu ne putem ajuta, 
avem 
ceasta 
fate al 
afle în 
Insista 
popor în centrul Europei. Fără noi nu 
se pot rezolva problemele. Să nu sa 
piardă din vedere acest țel înde
părtat”.

ai lui Hiller, mărturisind 
începutul anului 1943 îi 

războiul se va încheia cu 
celui de-al treilea Reich.

> adus aminte de această nu 
, cînd am primit din R. F. Ger- 

carte voluminoasă, intitulată 
operațiunilor militare ale co

ce
era 

pră-

de L. BEZ1MENSKI
ziarist sovietic

la 13Aceste cuvinte au fost rostite 
mal 1945. în acea zi, Jodl a declarat 
subalternilor săi : „Vreau să renască 
vechile virtuți și, în primul rînd, acti
vitatea marelui sfat-major german. Voi 
acționa după modele vechi, încercate“. 
14 mai ; „Care sînt perspectivele- de 
viitor ? Posibilitatea de a ne orienta, 
bazîndu-ne pe contradicțiile dintre 
Răsărit și Apus". 15 mai : „Va veni un 
timp, Cînd vom ațîța pe ruși și anglo-

Germania hifleristă a șfiut să se înar
meze și — pînă la un moment dai — 
sa sé prefacă. însuși Hitler a recunos
cut în 
nevoit 
pace“.
folosit unul și același argument care 
a exercitat o influență irezistibilă asu
pra oamenilor politici din Europa oc
cidentală : Germania nu vrea război, 
ea nu are nevoie decît de „egalitate 
în drepturi în domeniul militât", de
oarece este „amenințată de bolșevici".

Atunci cînd spunea Că va acționa 
după 
avea

1938 : „Ani de zile am fost 
să vorbesc numai despre 

Și, în tot acest răstimp, el a

conducătorii lui au început, 
să se gîndească la

destul de

(este vor- 
cea ame- 

al lui Kei- 
- L. B.) sä

nevoie de ajutorul altora. A- 
înseamnă că centrul de greu- 
activităfii noastre trebuie să se 
sectorul politic. Se mai poate 
asupra rolului Germaniei ca

americani unii împotriva celorlalți". 18 
mai : „Lozinca : expectativă și urmă
rirea evoluției evenimentelor".

Din aceste însemnări, programul lui 
Alfred Jodl se desprinde CU suficientă 
claritate. „Ajutorul altora" — aceasta 
înseamnă încheierea unui bloc cu Oc
cidentul. Țelul — a provoca O cioc
nire între Apus și Răsărit, acționînd 
„după modele încercate", supunîn- 
du-se mai întîl ordinelor, dar rămînînd 
tot timpul „în expectativă"..,

*
Socotelile lui Jodl n-au fost chiar 

atît de lipsite de perspectivă, cum pu
teau să pară la prima vedere. Aceasta 
fiindcă militarismul german avea nu 
numai o singură față, nu numai rînje- 
tul agresorului. El afișa uneori și zîm- 
betul mieros al pacifistului.

In zilele noastre, mulți au uitat că 
înainte de război în istoria Germaniei 
a fost o perioadă cînd ea făcea cele 
mai solemne jurăminte că nu vrea 
decît pace, că nu se înarmează și 
nu se pregătește de război. Această 
perioadă cuprinde nu numai republica 
de la Weimar. Pînă la uh moment dat, 
chiar și Hitler se învestmînta în togă 
de pacifist.

In timpul republicii de la Weimar, 
conducătorii politicii germane se jurau 
că respectă și că vor respecta toate 
obligațiile asumate după primul război 
mondial. Chiar și atunci cînd Hitler a 
părăsit Liga Națiunilor (octombrie 
1934), „fiihrerul" a dat asigurări că 
vrea pace, că în fața „primejdiei co
muniste” el are nevoie doar de „ega
litate în drepturi" cu țările Europei 
occidentale în domeniul înarmărilor.

„modele încercate", Alfred Jodl 
în vedère multe lucruri 1

*

Să părăsim ăciiiTi doméniül istoriei, 
Nè silește s-ô fâcèm töt Jodi, càrè 
s-a gîndit hü humai là isfôriè, cl Și là 
„perspectivele dè viitor". Dar ceea ce 
pentru général eră viitorul a devenit 
pentru noi prezentul.

Lumea se află asfăkl în fața unul 
fapt împlinit ! mașina militară vesl- 
germănă, legalizată de Sinistrele, acor
duri de la Paris din 1954, a devenit 
o förfa serioasă care are un cuvînt 
greu de spus în orientarea blocului 
N.A.T.O. „Ajutorul altora", despre care 
a vorbit Jodl în mai 1945, a fost acor
dat : puterile occidentale au refăcut 
mașina militară germană Și „primul 
act", despre care a vorbit generalul, 
s-a încheiat. Bundeswehrul cere acum 
arma atomică și tinde să devină o 
forță de sine Stătătoare în coaliția 
atlantică.

Acordurile de la Paris din 1954 au 
tras în politica internațională o linie 
fatală, iar republica de la Bonn, tre- 
cînd peste ea, a început să joace un 
rol deosebit în Europa occidentală. 
Adeseori se- uită însă că aceste acor
duri în sine reprezentau unul din do
cumentele cele mai paradoxale din 
istoria postbelică. Cele 270 de pagini, 
purtînd în 76 locuri semnătura 
celarulul

asociației funcționează 
special de informații, 
permanență evidența 
tehnice aflate în di

Cehoslovacia o aduce E- 
de stat pentru literatură 

Editura publică anual

MOSCOVA ■— (De la corespon
dentul „Scinteii”).

Urmăriți pe harta U. R. S. S. 
cursul bătrînului fluviu Nipru. 
Ca o panglică albastră, el înfă
șoară trupul Ucrainei... S-ar fi pă
rut că nu există pe lume forță 
care să-i schimbe drumul milenar 
orînduit de natură. Dar această 
forță există. Este omul sovietic, 
constructor al comunismrtlui. Unul 
din grandioasele proiecte de irigare 
a pămîntului sovietic prevede aba
terea apelor Niprului spre cîm
piile Crimeei.

Așadar, înainte de a părăsi 
Ucraina și a se contopi cu apele 
Mării Negre, bătrînul fluviu e „in-

Popularizarea 
cunoștințelor tehnice 

in Cehoslovacia
laO contribuție importantă 

popularizarea cunoștințelor teh
nice în 
ditura 
tehnică, 
circa 600 de titluri de cărți teh
nice, adică tot atît cît se tipă
reau în 20 de ani în Cehoslovacia 
înainte de cel de-al doilea război 
mondial. Editura tipărește, de a- 
semenea, 44 de reviste și cataloage 
in limbi străine.

La ridicarea nivelului tehnic al 
oamenilor muncii contribuie și 
Asociația cititorilor de literatură 
tehnică, înființată acum trei ani 
și care numără în prezent 30.000 
membri.

In cadrul 
un serviciu 
care are în 
literaturii 
verse depozite din țară. In circa 
3 săptămîni, cititorul poate primi, 
prin intermediul acestui serviciu, 
o carte epuizată în localitatea res
pectivă.

CREȘTEREA OILOR DE CARACUL 
ÎN R. P. MONGOLA

In atenția crescătorilor de oi din 
R. P. Mongolă se află de cîțiva ani 
nu numai îmbunătățirea raselor în 
vederea sporirii producției de lînă 
și carne, dar și obținerea de piei 
de caracul.

între anii 1958—1961, în gospo
dăria de stat Argastai s-a proce
dat la încrucișarea oilor din rasa 
locală cu ovine din rasa caracul, 
aduse din Astrahan (U.R.S.S.), ob- 
ținîndu-se rezultate bune.

Prin folosirea de berbeci re
producători din rasa caracul, în 
1965, în R. P. Mongolă vor funcțio
na 138 de puncte de fecundare ar
tificială a oilor. 27 din acestea vor 
fi create chiar în acest an. Totoda
tă se va acorda o mare atenție 
pregătirii de cadre de zootehnicieni 
și specialiști în domeniul creșterii 
oilor din rasa caracul.

Noi magazine moderne 
la Solia

vitat” într-o mică plimbare prin 
Crimeea.

Dar de ce tocmai în Crimeea ? 
Pămînturile ei sînt bogate, scălda
te în soare dar un lucru le lip
sește : apa. Izvoarele ei sînt depar
te unul de altul. Oamenii aduc une
ori apa în cisterne de la depărtări 
de kilometri. Sovhozurile și colho
zurile de pe întinderile Crimeei ar 
obține recolte îndoite sau întreite, 
turmele lor de 
mulți, dacă ar 
apă.

Această lipsă 
prul. Un canal lung de peste patru 
sute de kilometri va porni de pe 
malul Mării Kahovskaia, va stră
bate istmul Perekop și se va răs- 
pîndi apoi în trei direcții, cuprin- 
zînd într-o vastă rețea de irigație 
întreaga stepă a Crimeei. Sistemul 
de irigație prevede construcția a 
nouă rezervoare uriașe de apă, 
peste douăzeci de stații de pompa
re, zeci de poduri etc. De-a lungul 
canalelor se vor construi șosele 
asfaltate și perdele forestiere. Ni
prul va iriga aici șase sute de mii 
de hectare și va oferi apă pentru 
alimentarea a încă un milion de 
hectare.

Canalul Nipru-Crimeea nu este 
o construcție a unui viitor înde
părtat, ci o realitate a zilelor noas
tre. Lucrările au început nu de 
mult. Zilele trecute ziarele au a- 
nunțat că prima porțiune a cana
lului, de cîțiva kilometri, a și fost 
dată în folosință. Înaintând pe noul 
său drum în pasul caracteristic 
programului de construcție a co
munismului, bătrînul fluviu ucrai
nean a ajuns în cîmpiile Her so
nului.

animale s-ar în- 
avea din belșug

o va împlini Ni

In partea centrală comercială a 
orașului Sofia se află în curs de 
construcție sau de reconstrucție 
mai multe magazine, restaurante, 
braserii. In unele se vor vinde măr
furi pentru cadouri — țesături, o- 
biecte de uz casnic, bijuterii și ar
ticole din sticlă. In fața Magazinu
lui universal central se construiește 
cél mai mare magazin de mobilă 
din Sofia.. Pentru prima dată se 
va organiza aici vînzarea de mo
bilă pe bază de prototipuri. Va fi 
creat un mare complex de maga
zine de încălțăminte, articole de 
marochinerie, amintiri și cadouri. 
Pe umil din bulevardele centrale 
se va construi un complex de lo
caluri de alimentație publică, care 
vor funcționa după principiul 
autoservirii.

Congresul țăranilor 
din R. D. Germană

9 — Corespon- 
transmite : La

MAGDEBURG 
dentul Agerpres 
Magdeburg se desfășoară cel de-al 
7-lea congres al țăranilor din R.D. 
Germană. 2.000 de delegați din 
toată țara dezbat problemele vi
tale ale agriculturii socialiste,

Delegații au ascultat cu atenție 
darea de seamă expusă de tov. 
W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G.

La congres se află oaspeți din 
șase țări socialiste. Din R. P. Ro- 
mînă participă o delegație condusă 
de tov. Marin Stahcu, adjunct al 
ministrului Agriculturii.A. MUNTEANU

In R. D. Germană producția industriei siderurgice este în creș
tere. Iată, în fotografie, pe membrii unei brigăzi de reparații din 
Eisenhüttenstadt, care aplică metode rapide la repararea furnalelor.

h.’.

■

gajia de a nu construi nave militare la armele atomice, bacteriologice și 
chimice pentru a oferi uh exemplu și 
deci pentru a fi primii care ?u proce
dat așa". - Cînd guvernul sovietic 
a demascat fățărnicia acestor declara
ții, cancelarul a răspuns (în nota sa 
din 23 mai 1957) : R. F. Germană „nu 
dispune de arma atomică și 
să o achiziționeze“.

N-a trecut mult timp și 
aflat cît valorează aceste 
în martie 1958, Bundestagul 
legea cu privire la înarmarea atomică 
a Bundeswehruiui, iar N.A.T.O. a in
clus Bundeswehrul. în faimosul plan 
MS-70, plan de înarmare atomică. 
La început, Adenauer a vorbit „numai 
despre arma atomică tactică", dar cu
rînd după aceea tonul declarațiilor 
sale a devenit mult mai categoric. 
Mai Îrltîi ziarele, iar apoi și miniștrii 
de la Bonn și-au exprimai părerea că 
R. F. Germană tfêbuié Să' ob)ină arma 
atomică strategică și — mai mult decît 
atît — dreptul de a dispune dé ea 
fără un control din partea S.U.A. în 
prezent devin tot mai frecvente luările 
de pozi|ie în sensul ca R. F. Germa
nă să înceapă producția pe cont pro
priu a armei nucleare. Se folosește 
următorul argument : „R. F. Germană 
trebuie să aibă drepturi egale în ca
drul - E ■-= "
alfii).

cu un deplasament mai mare de 3.000 
tone și submarine cu un deplasament 
peste 350 tone. în al patrulea rînd, 
ea nu poate construi avioane de 
bombardament cu rază mare de ac
țiune. în al cincilea rînd, ea a fost 
supusă unui control special în cadrul 
așa-numifei alianțe vesf-europene. A- 
nexa a IX-a la „protocolul III" cuprin
de liste lungi ale tipurilor de arme 
supuse controlului, iar „protocolul 
IV" prevede crearea Departamentului 
de control asupra înarmărilor, format 
din reprezentanți a 6 state. Toți poli
ticienii vest-europenl ău proclamat so
lemn : în sfîrșlt s-a găsit o metodă de 
preînfîmpinare a agresiunii germane ! 
De acum înainte, R. F. Germană se 
află sub controlul N.A.T.O. I

Rușinoasa comedie jucată la Paris 
în 1954, în a cărei distribuție figurea
ză pînă în prezent numeroși politicieni 
occidentali, are doi parteneri princi
pali. Primul este Bonnul care, „fără a 
crîcni", a sémnaf toate prevederile 
restrictive. Al doilea este Occidentul 
care știa foarte bine că aceste preve
deri nu Sînt decît o ficțiune.

Să vedem ce a mai rămas astăzi, la 
începutul anului 1962, din toată aceas
tă mașinărie.

Controlul i Departamentul de control 
ă rămas pë hîrtiè, el n-a făcut nici o 
inspecție, nici o Verificare. Nimeni 
n-a auzit vreodată că la Bonn ar fi 
sosit grupuri de control. Azi, în 1962, 
ar fi ridicol să ne imaginăm că vreu
nul din guvernele vest-europené à in
sistat să ceară „o verificare" a arma
mentului Bundeswehruiui.

Limitarea flotei militare maritime : 
în 1959 N.A.T.O. a permis R. F. Ger
mane să construiască nave militare cu 
un deplasament pînă la 5.000 tone și 
submarine — pînă la 1.000 tone. în 
vara anului 1960, R. F. Germană a pri
mit permisiunea de a construi nave cu 
un deplasament de 6.000 tone.

Limitarea înarmărilor cu rachete : La 
21 octombrie 1959, N.A.T.O. a anulat 
restricțiile pentru rachetele vest-gernia- 
ne. Afară de aceasta, acordurile de 
la Paris nu au prevăzut restricții pen
tru achiziționarea de rachete străine. 
Profitînd de această împrejurare, Bun- 
deswehrul s-a aprovizionat cu rache
te americane de cele mai diferite ti
puri, inclusiv rachete „Pershing" cu 
rază mare de acțiune, comandate nu 
de mult de ministrul de Război, Strauss, 
în S.U.A.

Se înțelege însă că înșelăciunea cea 
mai josnică a fost întreprinsă în dome
niul armamentului atomic. La timpul
său, prevederile adoptate la 
fost prezentate ca o culme a 
ției Bonnului. Astfel, la 25

nu a cerut

lumea a 
asigurări, 

a adoptat

cieni burghezi nu se mai aud elogii 
atît de entuziaste. In Franța și Anglia, 
ba chiar în Statele Unite răsună fot 
mai frecvent giasuri care avertizează. 
Acestea nu influențează însă cîtuși de 
puțin politica principalelor puteri 
atlantice. Orbite de anticomunism, 
abordînd idolul „politicii de pe po
ziții de torță', neînțelegînd marile 
schimbări survenite pe plan internațio
nal, ele continuă să urmeze vechea 
lor linie.

Faptele rămîn fapte : testamentul 
generalului Jodl a devenit crezul re
publicii federale. Principalul constă 
aici nu numai în coincidența unor idei, 
argumente și procedee, ci și în faptul 
că în spatele conducătorilor de la 
Bonn stau aceleași forțe sociale, a- 
ceeași structura a vieții politice,
ceeași. dominație neîngrădită a mo
nopolurilor, ca și pe vremea genera
lului Jbdl. Bohhul este înclinat să 

dovadă

a-

lului Jbdl. Bortiiul éite 
presupună că aceasta 
a forței.
.0 dovadă a forței? 

a slăbiciunii. Preluînd 
hitlerist ștafeta politică 
ducătorii de la Bonn

ar ti ô

O 
la

dovadă 
Reichul

bilanț 
Paris,

N.A.T.O." (Schröder, Strauss
Muzică cunoscută I *) 
prezent, cînd în Occident 
încercarea de a prezenta 
al îndeplinirii acordurilor de 
din

Și

se 
un 
la 

partea a numeroși politi-

Nu ! 
dé 

și militară, con- 
preiau, poate 

fără a-și da seâma, toate tarele (un-
damentăle ale Celui de-al treilea 
Reich și — ceea ce este lucrul prin
cipal — linia, metodele și procedeele 
sale sortite eșecului. Militarismul ger
man se învîrtește într-un cerc vicios, 
nefiind în stare să găsească ceva nou.

Nu trebuie uitat că Alfred Jodl și-a 
încheiat viafa la spînzurătoare.

can- 
Adenauer și primite de el. 

cu o bucurie de nedescris, ar fi tre
buit să-l mîhnească profund pe cance
lar. De ce ? Fiindcă, obținînd satisfa
cerea unul șir de revendicări ale sale, 
cancelarul și-a pus semnătura sub pa
ragrafe care la prima vedere păreau 
inacceptabile pentru R. F. Germană.

In primul rînd, guvernul de la Bonn 
trebuia să renunfe la producția de 
arme atomice, chimice și bacteriologi
ce. în al doilea rînd, s-a interzis R. F. 
Germane de a avea o serie de tipuri 
de armament greu, arma-rachefă șl 
proiectile teleghidate. In al treilea 1956, cancelarul Adenauer a 
rînd, R. F. Germană și-a asumat obli- solemn în Bundestag: „..‘.Am

Paris au 
abnega- 

februarie 
declarat 
renunfat

*) N.R. — în legătură cu cele de 
măi sus, prezintă interes unele rela
tări ale săptămînălului franéèz ,,LA 
TRIBUNE DÈS NATIONS" taré in
tr-un articol intitulat „Germania pre
gătește arme ABC" a scris dé cufind :

„La Bonn se consideră că obligațiile 
Germaniei de a nu fabrica arme a- 
tomice, biologice și chimice, sînt mult 
depășite de evenimente... Sub pre
textul unei colaborări internaționale și 
al unor cercetări pașnice, un mare 
număr de saVanți și 
peste Rin desfășoară de mult timp o 
muncă cu -,-'L

Se pare însă că Bonnul nu se mul
țumește cu bomba atomică. Un prim 
pas a și fost făcut spre bomba cu 
hidrogen. Si în această privință s-a 
ales calea colaborării internaționale 
pentru a camufla scopul adevărat. Cu 
ajutorul guvernamental societatea 
germană Degussa (Frankfurt pe Main) 
a încheiat un acord cu întreprinde
rea franceză Saint-Gobain cu privi
re la fabricarea în comun a lithiu- 
lui 6, element principal al bombei cu 
hidrogen.

Din punct de vedere militar, folo
sirea energiei nucleare este strîns 
legată de racheta purtătoare. Nu ne 
mirăm așadar că Republica Fede
rală ,n-a uitat construirea și produc
ția de rachete. Si aici, colaborarea" 
Internațională și contribuția la ex-

tehnicieni de

caracter vădit militar.

plorarea spațiului furhizéâzâ pre
texte dintre cele mai bune. Pentru 
moment, institutul cêl tnài important 
pentru cercetări în domeniul rache
telor esté „Institut für Physik der 
Strahlenantriebe" din Stuttgart. Chel
tuielile destul de importante ale a- 
cestui institut sînt acoperite de Mi
nisterul de Război și de Ministerul 
Transporturilor pè dé o parte și de in
dustria interesată în înarmare, pe dé 
altă parte (Daimler-Benz la Stuttgart, 
Bayerische Motorenwerke la Mün
chen, Dornier la Friedrichshafen, 
Ernst Heinkel S. A. la Stuttgart și 
Messerschmidt S. A. ia München). în 
acest institut îi regăsim în mare parte 
pe experții care au lucrat în timpul 
lui Hitler la construirea faimoasei ra
chete ,,V-2”.

Un alt sector al Înarmării, inter- 
.................... neglijat în 

înarmarea 
Dominantă 
chimice în 
Societatea

zis Germaniei, dar deloc 
Republica Federală, este 
chimică și bacteriologică, 
pentru producția de arme 
Republica Federală este 
Farbenfabrik Bayer A. G.

Acest mic tablou —- se spune în 
încheierea articolului — este pe de
plin suficient pentru a ne arăta ceea 
ce conducătorii Bundeswehruiui și 
guvernul de la Bonn gindesc cînd 

' vorbést" 'de ‘colaborarea internațio
nală...".
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9 (Agerpres). — La Leipzig a avut loc 
cu participarea reprezentanților sindica-
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spre dezarmarea generală și totală

Plenara C. C. al P. C. U. S 
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 9 (Agerpres). - TASS : 
A fost dat publicității următorul 
comunicat oficial cu privire la ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice:

„La 9 martie 1962 la Plenara Co
mitetului. Central al P.C.U.S. au 
continuat dezbaterile pe margi
nea raportului tovarășului N. S. 
Hrușciov „Etapa actuală a construi
rii comunismului și sarcinile parti
dului în îmbunătățirea conducerii 
agriculturii“,

La ședință au luat cuvîntul tova
rășii : G. S. Zolotuhin (prim-secretar 
al Comitetului regional Tambov al 
P.C.U.S.), I. S. Grușețki (prim-secre
tar al Comitetului regional Lvov al 
P.C. din Ucraina).

Cu aceasta dezbaterile pe margi-

-----------o®o

Congresul partidului progresist 
al oamenilor muncii din Cipru

NICOSIA 9 (Agerpres). — In sea
ra zilei de 8 martie s-a deschis la 
Nicosia cel de-al X-lea Congres al 
A.K.Ë.L., (Partidul progresist al oa
menilor muncii din Cipru). Acesta 
este primul- congres al partidului de 
după proclamarea independenței 
Republicii Cipru. La congres parti
cipă 800 de delegați și observatori, 
precum și delegații din partea unor 
partide frățești. Partidul Muncito-

------------O® O

nea raportului tovarășului 
Hrușciov au luat sfîrșit.

Tovarășul N. S. Hrușciov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., .
ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a rostit la Plenara C.C. al 
P.C.U.S. cuvîntarea de încheiere.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a adoptat 
în unanimitate o hotărîre la raportul 
tovarășului N. S. Hrușciov „Etapa 
actuală a construirii comunismului 
și sarcinile partidului în îmbunătă
țirea conducerii agriculturii“ și che
marea Comitetului Central al 
P.C.U.S. către colhoznici și colhoz
nice, muncitori și muncitoare din 
sovhozuri, specialiști din agricultu
ră, oameni de știință, lucrători din 
industrie, comuniști și comsomoliști, 
către toți oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică“.

colonialiștilor ru vor putea 
ri eL_.

Ministrul de Justiție al Congo-ului 
nu poate justifica deținerea iui Gizenga
Izolat pe o insulă situată la vărsa

rea fluviului Congo în oceanul Atlan
tic, Antoine Gizenga, reprezentant de 
seamă al mișcării de eliberare națio
nală congoleze, continuă să se afle în 
primejdie. In numeroase țări ale lu
mii opinia publică cere tot mai in
sistent să fie eliberat, subliniind pe 
bună dreptate că menținerea sa pe 
insula Bolabemba este ilegală. Fap
tele petrecute în ultimele zile do
vedesc odată în plus justețea acestor 
afirmații.

Intr-o declarație făcută recent în 
legătură cu Antoine Gizenga, minis
trul de Justiție al Congoului nu a

amintit nici un cuvînt despre acu
zațiile ce i se aduc. Această decla
rație demonstrează încă o dată, în 
mod convingător, că opinia publică 
congoleză are dreptate atunci cînd 
cere cu hotărîre să fie pus în liber
tate Gizenga și să i se acorde posi
bilitatea de a face o dare de seamă 
despre acțiunile sale în fața Parla
mentului țării, care l-a ales vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Această declarație arată, de aseme
nea, că organele judiciare compe
tente au recunoscut că nu sînt în 
stare să găsească materiale compro
mițătoare împotriva lui Gizenga.

resc Romîn este reprezentat de tov. 
Barbu Zaharescu.

în raportul prezentat, tov. Papa- 
ioannu, secretar general al A.K.E.L., 
a caracterizat situația internațională 
și situația din Cipru, oprindu-se în 
amănunțime asupra sarcinilor parti
dului în domeniul politicii interne 
și externe, 
economic.

Lucrările

Crearea conducerii nationale a organizațiilor 
revoluționare integrate din Cuba 

întregului poporHAVANA 9 (Agerpres). — In ca
drul unei ședințe care a avut loc în 
seara zilei de 8 martie, conducătorii 
organizațiilor revoluționare integrate 
din Cuba (O.R.I.) au adoptat hotărî- 
:-ea oficială de a se crea conducerea 
rațională a organizațiilor revoluțio- 
rare integrate.

în hotărîrea adoptată la ședință 
se spune printre altele : O.R.I. repre- 
:intă o organizație marxist-leninistă 
revoluționară, „o expresie a pit
arii revoluționare a clasei munci-

• O------
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Remanierea guvernului 
indonezian

toare și a 
tor din Cuba. în conducerea 
mă a O.R.I. „se reflectă 
strînsă între conducători și 
revoluționare care înfăptuiesc 
țara noastră marea revoluție socia
listă. Aceasta este o acțiune extrem 
de importantă spre crearea unui 
partid unificat al revoluției socialis
te cubane, în rîndurile căruia vor in
tra cei mai buni fii și fiice ale 
Cubei“.

Din cei 25 membri ai conducerii 
naționale a O.R.I. fac parte Fidel 
Castro, Raul Castro, Ernesto Gue- 
varra, Osvaldo Dorticos, Blas Roca, 
Emilio Aragonez, Carlos Rafael 
Rodriguez.

LONDRA 9 (Agerpres). — După 
cum se știe, la Londra se desfășoară 
de o lună de zile — fără să fi ajuns 
la vreun rezultat concludent — 
conferința cu privire la viitorul 
constituțional al protectoratului bri
tanic Kenya. Cu începere de la 8 
martie, paralel cu această confe
rință au început lucrările unei alte 
conferințe cu privire la viitorul așa- 
zisei Provincii de litoral — o fîșie 
de teritoriu de pe coasta Kenyei în 
lungime de circa 290 de kilometri 
și cu o lățime de 16 kilometri, cu
prinzând principalul port al țării, 
Mombasa, unde se află o importantă 
bază militară britanică. La confe
rință participă reprezentanți ai gu
vernului britanic, reprezentanți lo
cali din provincia menționată, pre
cum și reprezentanți ai sultanului 
din Zanzibar, care deține suverani
tatea nominală asupra Provinciei

de litoral. în baza unui tratat în
cheiat în urmă cu cîteva secole, a- 
cest teritoriu a fost arendat Angliei 
de sultan, care în momentul de față 
îl administrează ca parte integrantă 
a Kenyei.

Voind să păstreze cu orice preț baza 
de la Mombasa, oficialitățile brita
nice au întocmit un plan care pre
vede ca, în cazul acordării indepen
denței Kenyei, Provincia de litoral 
să devină autonomă, cu alte cu
vinte să se transforme într-un fel 
de „Katangă”.

Luînd cuvîntul la prima ședință 
a noii conferințe, liderul partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Kenya, J. Kenyatta, a declarat că 
orice acțiuni care tind la desprinde
rea provinciei de restul Kenyei se 
vor izbi „de rezistența fără rezerve 
a poporului nostru’’.

Rasistul Welensky 
încearcă să salveze Federația

In S.U.A. croșto valul de proteste împotriva hotănrii 
președintelui Kennedy de a s© relua experiențele cu 
arma nucleară în atmosferă. La Washington, New York 
și în aite orașe din țară au avut loc mari demonstrații 
de protest împotriva acestei hotărîri. In fotografie : 
Aspect de la una din recentele demonstrații care au 
avut loc

grup de 
intrat o

anunțat 
au fost 
toți cei

DJAKARTA 9 (Agerpres). — Pre
ședinție Sukarno a anunțat recent 
efectuarea unor schimbări în com
ponența și structura guvernului in
donezian. Noul cabinet, al cărui pre
ședinte rămîne Djuanda, este for- 
nat âin opt vicepreședinți,- fiecare 
armînd să conducă cîte un 
ministere. In guvern au 
serie de noi miniștri.

Președintele Sukarno a 
ia 9 martie că în guvern 
incluși, de asemenea, și
patru vicepreședinți ai Consiliului 
Consultativ popular, precum și pre
ședintele și cei trei vicepreședinți 
ai Parlamentului colaborării din 
Republica Indonezia. în felul acesta, 
conducătorii P. C. din Indonezia, 
Aidit și Lukman, respectiv vicepre
ședinte al Consiliului Consultativ 
popular și vicepreședinte al Parla
mentului colaborării, vor face parte 
din componența guvernului Indone
ziei.

La 9 martie noii membri ai gu
vernului au depus jurământul în 
Palatul Merdeka.

Șomajul constituie dintre
cele mai acute probleme în 
S.U.A. Caricaturistul Hesse înfățișea
ză în „St. Louis Globe-Democrat" pe 
unchiul Sam gata să se fotografie
ze în hainele sale de sărbătoare ; 
pe capul lui însă s-a așezat pasă
rea reprezentînd „Șomajul". „îmi 
strici poza" — exclamă nemulțumit 
unchiul Sam.

o»o
Coreea de sud exportă mercenari

Colaborare între marionete
una 
din 

Iun,

SEUL. Potrivit unor știri din Seul, 
din căpeteniile forțelor de poliție 
Coreea de sud, colonelul Kim Un 
a dezvăluit existența unui plan pentru 
trimiterea unui număr de 3.000 de tineri 
sud-coreenl în Vietnamul de sud pentru 
a întări forțele de represiune diemisle.

------------O® O

Concomitent, „Liga anticomunistă a 
popoarelor asiatice" și alte organizații 
ultrareacționare din Coreea de sud au 
lansat un apel pentru o „cruciadă" în 
ajutorul regimului lui Ngo Dinh Diem, 
prin trimiterea de trupe specializate în 
războiul de junglă.

SCURTE ȘTIRI
YORK. După cum transmite 

France Presse, Banca de 
_ __ _ _ federale a S.U.A. a făcut 
cunoscut că în săptămîna încheiată 
la 7 martie stocurile de aur ale 
Statelor Unite au scăzut cu încă 60 
milioane dolari. Aceasta ridică to
talul pierderilor de aur ale S.U.A. 
de la începutul acestui an la suma 
de 160 milioane dolari.

O NOUĂ CATASTROFĂ 
MINIERĂ IN R. F. GERMANĂ

DUSSELDORF. După cum transmit 
agențiile occidentale de presă, Ia 8 mar
tie în mina „Sachsen" din localitatea 
Hessen, bazinul carbonifer Ruhr (R.F.G.), 
s-a produs o explozie.

Potrivit unui comunicat oficial al Di
recției cărbunelui, numărul victimelor, 
în urma exploziei, se ridică la 29 morți 
și 9 răniți. Lucrările de salvare continuă.

După cum transmite agenția France 
Presse, autoritățile din landul Renania 
de nord-Westfalia au anunțat că nu 
sînt încă tn măsură să comunice un 
bilanț exact al catastrofei.

ROMA. La 9 martie, în parlamentul 
italian s-au încheiat dezbaterile pe mar
ginea programului noului guvern prezi
dat de Amlntore Fanfanl. In cursul zilei 
de stmbătă, primul ministru Fanfani va 
răspunde diferitelor interpelări ale depu- 
taților pe marginea programului guver
namental, după care va urma votul de 
învestitură.

NEW 
agenția 
rezerve

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Comitetul argentinean de solidarita
te cu revoluția cubană a hotărît să 
desfășoare în întreaga țară o cam
panie în favoarea reluării relații
lor diplomatice cu Cuba.

WASHINGTON. La 8 martie a fost 
semnat la Washington un acord între 
Uniunea Sovietică și S.U.A. cu pri
vire la schimburile în domeniul 
științei, tehnicii, învățămîntului și 
culturii pe anii 1962—1963.

ISTANBUL. După temperatura ridicată 
de 20—30 de grade, neobișnuită pentru 
luna martie, înregistrată în ultimele zile 
într-o serie de regiuni din Turcia, au 
urmat ploi torențiale însoțite dé furtuni, 
iar apoi a nins. Timpul călduros înre
gistrat la Istanbul s-a schimbat brusc. 
Furtunile de zăpadă au paralizat trans
porturile aeriene și au provocat nume
roase accidente de circulație.

încetarea din viață
A LUI ZDENEK NEJEDLY

PRAGA 9 (Agerpres). — După 
cum transmite C.T.K., C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și Guvernul 
R. S. Cehoslovace au anunțat că 
la 9 martie a încetat din viață 
Zdenek Nejedly, membru al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Academiei 
cehoslovace de știință.

• Dizolvarea parlamentului Federației Rhodesiei și Nyassalandulul 
® Populafia africană nu permite ca viitorul Federației să se hotărască 

peste capui ei
SALISBURY 9 (Agerpres). — „Sînt 

hotărîf să menfin integritatea federa
ției prin forjă“, a declarat joi seara 
primul ministru al Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului, Roy Welensky. El a 
anunjat dizolvarea parlamentului fede
ralei și organizarea de noi alegeri. 
Welensky a arătaf că această măsură 
a fost luată pentru a objine din par
tea populației albe „un mandat de a 
preveni destrămarea federației“. La 9 
martie, Welensky a prezentat guver
natorului demisia guvernului său. (Po-

frivit constituției federației, guvernul 
trebuie să-și prezinte demisia în cazul 
dizolvării parlamentului și organizării 
unor noi alegeri).

Observatorii consideră însă că ac
țiunile rasiștilor nu vor putea salva 
federația împotriva căreia se pronunță 
cu fermitate populația africană. Pînă 
și agenția Reuter este nevoită să ad
mită că populația africană nu va per
mite să se hotărască viitorul federației 
peste capul ei.
~______ ae ® a-.... . ... r

D
BERLIN 

un miting 
telor din aproximativ 30 de țări. Mitingul organizat 
de Uniunea sindicatelor libere germane s-a trans
format într-o puternică demonstrație a unității clasei 
muncitoare internaționale în lupta pentru unitatea de 
acțiune în vederea coexistenței pașnice și dezarmării. 
Cei care au luat cuvîntul au scos în evidență, de 
asemenea, necesitatea încheierii Tratatului de pace 
cu Germania, care trebuie să pună capăt evoluției 
primejdioase în Germania occidentală.

Pe noi, reprezentanții sindicatelor din multe țări, 
ne unește lupta pentru menținerea și asigurarea 
păcii, năzuința spre coexistența pașnică, spre întă
rirea prieteniei noastre, a declarat KURT MEIER, 
membru al prezidiului conducerii U.S.L.G. Militaris
mul reînviat în Germania occidentală, a continuat 
K. Meier, este dușmanul tuturor popoarelor iubitoare 
de pace. De aceea, încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și rezolvarea problemei Berlinului occiden
tal este cauza noastră. 1

La miting au luat cuvîntul repre
zentanții sindicatelor din statele a- 
fricane, Australia, Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia și Polonia. întf-o 
rezoluție adoptată în unanimitate,' 
participanții la miting cheamă pe' 
toți membrii sindicatelor să lupte 
pentru menținerea păcii, pentru co
existență pașnică, pentru încheierea 
Tratatului de pace cu Germania și 
pentru satisfacerea necesităților oa
menilor muncii.

Cunoscuta artistă engleză Vanessa Redgrave, șl 
inventatorul radar-ului. Sir Robert Watson-Watt 
(dreapta), au luat cuvîniul la Trafalgar Square din 
Londra în cadrul unui miting de masă organizat de 
adversarii înarmării atomice.

Dezarmarea - necesitate vitală
Declarațiile unor reprezentanți ai vieții publice

Cheia tratativelor franco-algeriene
Tratativele franco-algeriene con- tală — scrie ziarul — este conformă 

tinuă în același ritm susținut și cu politicii neutraliste adoptate de re- 
aceeași lipsă completă de publicitate . voluția algeriană". 
ca și în prima zi. In prezent, o anu
mită orientare asupra celor discutate 
se poate obține mai degrabă urmă
rind cu atenție evenimentele care 
au loc în Algeria și în Franța. Este 
ceea ce fac ziariștii aflați aici.

Agenția Algeriană de presă a 
transmis azi extrase largi din arti
colul apărut în ziarul „El Mudjahid", 
oficiosul mișcării de eliberare, cu 
privire la concluziile acordurilor sta
bilite în faza anterioară a tratati
velor, desfășurată în secret la 
Rousseș, în munții Jura. In articol 
se arată că „unitatea poporului ni
gerian a fost recunoscută și că in
tegritatea teritoriului său va fi res
pectată“.

„Acordurile prevăd, scrie „El 
Mudjahid", că atribuțiile statului 
nigerian vor fi cele ale unui stat cu 
independență și suveranitate deplină, 
imediat după ce, în urma autodeter
minării, va fi aleasă Adunarea con
stituantă suverană, care va desemna 
guvernul algerian definitiv. Va exis
ta o armată națională algeriană, al 
cărei nucleu va fi Armata de Elibe
rare Națională. Statul algerian va 
avea propria sa orientare politică 
externă. In interior, forțele de poli
ție și de menținere a ordinei vor fi 
exclusiv algeriene".

In privința evacuării bazelor și 
trupelor franceze, se subliniază că 
s-a acceptat nu numai principiul 
evacuării, dar a fost fixat deja un 
calendar al evacuării. Instalațiile 
militare franceze vor mai putea fi 
folosite timp de 5 ani, iar baza de 
la Mers el Kebir timp de 15 ani. în 
nici un caz însă, ele nu vor putea 
să servească drept bază de agresiu
ne împotriva unei țări africane sau 
prietene. „Această clauză fundamen-

în ce privește statutul europenilor, 
ziarul „El Mudjahid" precizează : 
„Exercitarea drepturilor civile ale 
algerienilor în Algeria exclude exer
citarea drepturilor civile franceze. 
Nu va exista deci o dublă cetățenie...

Corespondenjă telefonică 
din Evian

Garanțiile recunoscute minorităților 
sînt garanții de nediscriminare, de 
respectare a particularităților (lim
bă, cultură, religie, statut personal), 
de reprezentare echitabilă la toate 
eșaloanele vieții politice, în cadrul 
unui colegiu unic, comun tuturor ce
tățenilor algerieni“.

In încheiere, ziarul arată proble
mele nerezolvate încă, a căror solu
ție urmează să fie găsită la Evian. 
In esență este vorba de puterile 
reale pe care le va avea organul e- 
xecutiv provizoriu și de efectivele 
forței locale de poliție în vederea 
menținerii ordinei. ,,Pentru noi, scrie 
„El Mudjahid", menținerea ordinei 
în timpul perioadei de tranziție este 
o necesitate primordială“.

Cu alte cuvinte, tratativele în curs 
vor arăta dacă guvernul francez 
este gata să dea garanții efective cu 
privire la neutralizarea fasciștilor 
din O.A.S., ca și în legătură cu e- 
vacuarea unităților franceze potrivit 
calendarului fixat.

Data terminării tratativelor nu este 
încă fixată, dar la Evian se spune 
că anunțarea semnării acordului va 
avea loc luni, iar. încetarea focului 
marți. Menționăm însă că noile a- 
tentate criminale comise de ucigașii

O.ÆS. în ultimele zile aruncă 
o umbră asupra tratativelor, justi- 
ficînd încă o dată cererea de a primi 
garanții, pe care o fac reprezentan
ții G.P.R.A.

La Paris, Ministerul Forțelor Ar
mate a publicat azi bilanțul celor 
7 ani de război : 17.250 de morți din 
armata franceză, 141.000 din forțele 
de eliberare algeriene. Se știe însă 
că de fapt pierderile sînt cu mult 
mai grele decît cutează să mărturi
sească autoritățile franceze. „Astăzi, 
în momentul bilanțului, scrie în le
gătură cu aceasta ziarul „L’Huma
nité“, se poate aprecia și mai bine 
absurditatea criminală a unui război 
care ar fi putut fi evitat, dacă ar fi 
fost ascultată vocea acelor care, ca 
și comuniștii, s-au ridicat împotriva 
războiului, chiar de la început“.

EUGÉNIE COTTON, președin
ta Federației Democratice Inter
naționale a Femeilor, a făcut zia
rului nostru următoarea declara
ție : „Pe- toate continentele, un 
număr tot mai mare de femei în
țeleg dă în epoca atomică dezar
marea este o chestiune de viață 
sau de moarte pentru omenire.

Ele își înmulțesc ' inițiativele 
pentru a obține de la guverne, 
de la O.N.U. și de la Conferința 
pentru dezarmare ca să se ia 
grabnic măsuri concrete pen
tru înlăturarea amenințării unui 
război nuclear.

Pentru a coordona acțiunile în
treprinse de femei, Federația de
mocratică internațională a femei
lor (F.D.I.F.) a liotărît să con
voace de la 23-25 martie o Adu
nare generală mondială a femei
lor pentru dezarmare“.

LONDRA 9 (Agerpres). — Luînd. 
cuvîntul la 8 martie la un miting 
al docherilor din Londra, cunos
cutul filozof și fruntaș al vieții 
publice BERTRAND RUSSELL, 
conducătorul „Comitetului celor 
100", a declarat că fiecare en
glez trebuie să iacă tot ce de-

pinde de el pentru a nu admite 
izbucnirea unui război nuclear.

Russell a declarat printre al
tele : „Am putea face mult. Do
cherii, de pildă, pot refuza să 
transporte orice încărcături care 
contribuie Ia această demență 
nucleară, 
centrului atomic de la Alderma- 
ston sau pentru poligonul de ra
chete de la Woomera (Australia). 
Oricine dorește ca omenirea să 
continue să existe trebuie să re
fuze transportarea acestor în
cărcături“.

PARIS 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Le Monde” a publicat un arti
col semnat de Jules Moch care 
a reprezentat ani de-a rîndul 
Franța la tratativele pentru de
zarmare. Autorul condamnă ho- 
tărîrea guvernului francez de a 
nu participa la lucrările Comi
tetului celor 18 pentru dezar
mare.

„închizîndu-ne într-o izolare 
trufașă și arogantă, scrie Jules 
Moch, ne înlăturăm singuri din 
comunitatea internațională și 
renunțăm Ia eforturile care se 
depun pentru realizarea dezar
mării. Este o greșeală”.

încărcături destinate

T. VORNICU

'z.

Cuba a cerut din nou convocarea
Consiliului de Securitate

In ultima vreme acțiunile criminale ale bandelor din O.A.S. au luat 
și mai mare amploare. La 8 martie numărul atentatelor în Algeria^ 
s-a ridicat la 38. Numărul morților s-a ridicat la 21 și al celor grav 
răniți la 77. în fotografie: O vedere a unei străzi din Alger după un 
atentat cu bombe al O.A.S.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Guvernul revoluționar al Cubei a 
cerut din nou să se convoace ime
diat Consiliul de Securitate pentru 
examinarea situației care amenință 
pacea și care este un rezultat al 
acțiunilor S.U.A. împotriva Cubei, 
într-o scrisoare adresată de repre
zentantul permanent al Cubei pe 
lîngă O.N.U., Garcia Inchaustegui, 
președintelui 
ritate, se arată 
strîngere luate 
conferința de

excluderea ei din Organizația Sta
telor Americane constituie o agre
siune împotriva suveranității Cubei' 
și urmăresc să schimbe regimul 
unui stat membru al O.N.IJ

Guvernul Cubei cere să fie 
vocat Consiliul de Securitate 
tru ca acesta să dea indicații
bunalului internațional să stabileas
că dacă măsurile sus-menționate 
luate față de Cuba sînt legale din 
punctul de vedere al Cartei O.N.U. 
și al statutului O.S.A

Guvernul Cubei cere, de aseme-

con- 
pen- 
Tri-

Consiliului de Secu- 
că măsurile de con- 
împotriva Cubei la 
la Punta del Este,

nea, ca, în conformitate cu artico
lul 40 din Carta O.N.U. și în scopul 
apărării drepturilor poporului Cu
ban, Consiliul de Securitate să in
formeze Consiliul O.S.A. și celelalte 
organe ale sistemului panamerican 
că suspendă — ca măsură provizo
rie — valabilitatea acordurilor sem
nate la Punta del Este, întrucît a- 
doptarea și îndeplinirea acestor a- 
corduri reprezintă un act ilegal; a- 
ceste acorduri implică, de asemenea, 
o primejdie pentru pacea și secu
ritatea internațională.

Puternică demonstrație 
antisalazarista în orașul Porto

JOSE 9 (Agerpres). — După cum transmite 
Prensa Latina, Departamentul de Stat al

SAN 
agenția 
S.U.A. a făcut cunoscut că fostul președinte al Repu
blicii Dominicane, Joaquin Balaguer, și fostul ministru 
de Război, Echevarria, care au fost puși în libertate 
de guvernul dominican și „deportați“ la 8 martie în 
Porto Rico, au fost autorizați să rămînă pe teritoriul 
nord-american.

Referindu-se la demonstrațiile antiguvernamentale 
care au avut loc la 8 martie în capitala 
Dominicane, imediat după ce a devenit 
știrea despre eliberarea acestor călăi ai 
dominican, agenția Reuter subliniază că 
monstrații au fost „cele mai mari de la 
dictatorului dominican Trujillo”.

Republicii 
cunoscută 
poporului 

aceste de- 
asasinarea

LISABONA 9 (Ageipres). — După cum relatează a- 
genția France Presse, în orașul Porto din Portugalia 
a avut loc joi după-amiază o puternică demonstrație 
împotriva regimului fascist al lui Salazar.

Grupurile de maniiestanți au demonstrat în piața cen
trală a orașului, purtînd lozinci pe car.e se putea citi : 
„Pace da. război nu !", „Amnistie „Libertate !“ etc. 
De asemenea, manifestanții’ au strigat lozincile : 
„Trăiască libertatea !“, „Trăiască amnistia !“.

Poliția a intervenit în mod brutal împotriva mani- 
festanților, rănind trei persoane. In timpul manifesta
țiilor, subliniază agenția France Presse, în oraș au 
fost difuzate manifeste prin care populația este che
mată să protesteze împotriva arestării mai 
studenți de către poliția secretă 'salazaristă.
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