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Pentru perioada planului de șase 
ani este prevăzut un vast program de 
construcții de locuințe, program 
care, prin munca rodnică a proiec
tanților și constructorilor, a orga
nizațiilor de partid de pe șantiere, 
se îndeplinește cu succes. Anul tre
cut oamenii muncii au primit în 
folosință 41.000 apartamente noi, cu 
11.000 mai multe decît în 1960.

Experiența proiectanților și ccn- 
structorilor a fost mult îmbogăți
tă în anul trecut. Ținînd seama 
de prevederile Directivelor celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R., în
drumați de organizațiile de partid, 
proie^tanții au dat o mai mare 
atenție măririi gradului de indus
trializare a construcțiilor, folosirii 
proiectelor-tip și a soluțiilor tehni
ce cele mai economice. Realizări 
s-au obținut și în ridicarea calită
ții lucrărilor și reducerea costului 
apartamentelor.

Anul acesta în fața constructori
lor stau sarcini mult mai mari. Se 
vor construi peste 46.000 aparta
mente. Noi blocuri de locuințe vor 
fi ridicate în Capitală, la Galați, 
Craiova, Ploiești, Hunedoara, Reși
ța, Baia Mare, Brașov, Iași și în 
alte orașe și centre muncitorești.

Problema esențială a realizării 
construcțiilor de locuințe prevăzute 
în planul de investiții pe acest an 
este darea în folosință la terme
nele stabilite și de bună calitate a 
noilor blocuri. Iată de ce este foar
te important ca șantierele să pri
mească din timp proiectele, evitîn- 
du-se începerea lucrărilor pe bază 
de documentații tehnice incomplete.

Odată cu venirea primăverii, 
munca în construcții se intensifică. 
Pe șantierele din B-dul Republicii 
din Ploiești, în cartierul Țiglina din 
Galați și altele, constructorii lu
crează la o serie de blocuri noi în
cepute în acest an. Aici treaba 
merge bine deoarece Sfaturile popu
lare au stabilit din timp amplasa
mentele și au asigttrat proiectele ne
cesare, avînd în prezent documen
tația pentru aproape toate con
strucțiile prevăzute a fi date în fo
losință în acest an. Nu tot astfel 
se prezintă lucrurile în regiunile 
Dobrogea, Oltenia, Crișana. în ă- 
ceste regiuni nu sînt încă întocmite 
proiecte pentru blocuri a căror 
construcție trebuia de acum să 
înceapă.

Este necesar ca acolo unde exis
tă rămîneri în urmă să se ia ne- 
întîrziat măsuri de trimitere a docu
mentației pe șantiere, astfel ca lu
crările de construcție a noilor lo
cuințe să înceapă cît mai grabnic. 
Peste toț, întreprinderile de con
strucții, sprijinite de sfaturile popu
lare regionale, să treacă la organi
zarea rațională, pe bază de grafice, 
a execuției lucrărilor, aproviziona
rea cu materiale, asigurarea brațe
lor de muncă necesare, astfel îneît 
fiecare zi de muncă să fie cît mai 
rodnică. O deosebită atenție trebuie 
dată terminării construcțiilor în
cepute în anul trecut.

Realizarea volumului sporit de 
construcții de locuințe este strîrjs 
legată de introducerea pe scară lar
gă a metodelor industriale. Numărul 
apartamentelor planificate a fi exe
cutate în acest an din panouri mari 
este de 2,3 ori mai mare decît cel 
realizat în 1961. Experiența de pe 
multe șantiere a confirmat pe de
plin eficacitatea folosirii prefabri
catelor. Durata de execuție a unor 
blocuri cu parter și 4 etaje con
struite în Capitală, la Brașov și în 
alte orașe, din panouri mari, a fost 
de circa 4 luni. S-a dovedit astfel, în 
mod practic, că sarcina trasată de 
partid ca asemenea blocuri să fie 
executate în 4—5 luni, este cu totul 
realizabilă. în vederea extinderii 
folosirii prefabricatelor este nece
sar ca muncitorii și tehnicienii din 
întreprinderile respective să reali
zeze aceste materiale de bună cali
tate și Ia un preț de cost cît mai 
scăzut și să le livreze la timp șan
tierelor de construcții.

Clădirea fabricii de radiatoare și băi — un nou obiectiv indus
trial în Capitală. (în pagina Ilî-a reportajul „Fabrica de radiatoare 

(Foto : M. Cioc)și băi").

O mai largă extindere trebuie să 
capete pe șantiere asemenea meto
de eficiente cum sînt structura ce
lulară, turnarea în cofraje glisan
te sau în cofraje din placaj bache- 
t.ilizat etc. prin folosirea cofrajelor 
glisante, bunăoară structura unui 
bloc cu 10 etaje se poate turna în 
numai 15 zile. Experiență există în a- 
cest domeniu și ea se cere larg ex
tinsă. Este necesar ca C.S.C.A.S. și 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
să se ocupe cu toată grija de ex
tinderea a tot- ceea ce este nou în 
tehnica construcțiilor.

Obiectivul principal al întrecerii 
proiectanților și constructorilor este 
— așa cum se subliniază în Direc
tivele C.C. al P.M.R. — îmbunătă
țirea calității lucrărilor. Prin solu
ții mai economice, prin folosirea 
materialelor noi, mai eficiente și 
mai bune, a maselor plastice, gra
dul de confort al locuințelor nou 
construite poate să crească mult.

La rîndul lor și constructorii pot 
face încă multe pentru îmbunătăți
rea calității lucrărilor. Ei trebuie să 
fie, în primul rînd, aceia care să e- 
xecute ireproșabil fiecare operație 
și să combată lucrul de mîntuială, 
calitatea proastă a unor lucrări, 
mai ales de finisaj ; nu trebuie ui
tat nici o clipă că, micile „negli
jențe" ale unora, nemulțumesc pe 
locatari și umbresc într-un fel efor
turile constructorilor.

în practica întrecerii socialiste 
pe șantiere au apărut numeroase 
inițiative, cum e aceea a predării 
organizate a lucrului executat între 
echipe. Asemenea inițiativă, care 
s-a dovedit eficientă, merită să fie 
generalizată pe toate șantierele.

O problemă deosebit de impor
tantă care trebuie să stea în cen
trul preocupărilor constructorilor, 
a organizațiilor de' partid și a or
ganelor sindicale este aceea ca, o 
dată cu îmbunătățirea continuă a 
confortului locuințelor, să se urmă
rească reducerea costului construc
țiilor. Faptul că anul trecut prețul 
de cost pe apartament a fost redus 
pe multe șantiere, dovedește ^din 
plin că în acest domeniu există încă 
rezerve. Folosirea gospodărească a 
materialelor, micșorarea consumuri
lor specifice ale acestora — îndeo
sebi de metal, ciment, cherestea — 
micșorarea cheltuielilor pentru lu
crările de organizare a șantierelor 
și a celor de regie — iată căile 
principale care stau la îndemîna 
fiecărui colectiv de șantier pentru 
a reduce costul construcțiilor.

îndeplinirea exemplară a planu
lui de construcții de locuințe pe 
acest an depinde în mare măsură 
de felul cum vor munci sfaturile 
populare regionale care au sarcini 
și răspunderi importante în legătu
ră cu conducerea și organizarea 
activității de construcții de locuin
țe pe plan local. Ele trebuie să în
drume și să controleze îndeaproa
pe activitatea proiectanților, orga
nizarea și mersul lucrărilor pe șan
tiere.

Dat fiind amploarea lucrărilor, 
importanța pe care partidul o a- 
cordă construcțiilor de locuințe, or
ganele locale de partid au datoria 
să controleze cu exigență munca 
sfaturilor populare și trusturilor de 
construcții în ce privește îndepli
nirea planului, desfășurarea muncii 
pe șantiere. Ele trebuie să sprijine 
îndeaproape organizațiile de partid 
de pe șantiere mai ales în direcția 
dezvoltării inițiativei și spiritului 
gospodăresc ai constructorilor, ex
tinderii metodelor industriale, folo
sirii largi a materialelor noi, calită
ții lucrărilor, scurtării termenului 
de dare în folosință a locuințelor.

Lucrînd tot mai bine, mai orga
nizat, aplicînd cu îndrăzneală me
todele înaintate de muncă, con
structorii din țara noastră vor rea
liza cu succes volumul sporit de 
construcții de locuințe. în acest an, 
adueîndu-și contribuția la înfăp
tuirea politicii partidului de înflo
rire economică a țării, de creștere 
a bunăstării oamenilor muncii.

ca mulgător la G.A.S. Progresul-Dorohoi 
Anul trecut a obținut în medie cîte 4315

Sava Urzicea lucrează 
de mai bine de zece ani. 
litri lapte de la fiecare vacă furajată față de 3900 litri cît avea pla
nificat. Pe primele 2 luni din acest an și-a depășit planul cu 451 
litri. Numeroși crescători de animale din gospodăriile de stat și 
colective din regiune vin la Urzicea să învețe din experiența sa.

Cînd este întrebat despre „secretul" rezultatelor sale Urzicea 
răspunde : „Nu-i vorba de nici un secret. Să muncești cu tragere 
de inimă să ții seama de regulile zootehnice. Dragostea pentru pro
fesiunea aleasă constituie unul din factorii hotărîtorî în obținerea de 
rezultate bune (Foto : N. Țuicu)

Putem folosi mai bine metalul

Ion Neagu, 
Ion Iliescu

în uzina noastră muncitorii din 
sectoarele de debitare a materia
lelor se străduiesc să folosească 
cu chibzuială metalul. Rezultate 
bune obține în această privință co
lectivul sectorului de debitare a ta
blei, din cadrul secției cazangerie. 
Folosind metoda de croire comple
xă a tablei, muncitorii din acest 
sector au izbutit să economisească 
în cursul anului trecut peste 16 
tone de metal. Printre cei mai buni 
trasatori se numără 
Cornel Apostolescu, 
alții.

La cazangerie se 
blă pentru toate secțiile uzinei, 
fectuarea într-un singur sector a 
cestei operații permite folosirea 
dicioasă a fiecărei bucăți de 
blă, a utilajelor, a muncitorilor. Toc
mai de aceea a fost posibil să se 
realizeze economia de metal amin
tită. Dar nu toate materialele se de
bitează la noi centralizat. Pentru 
tăierea țevilor și a profilelor lami
nate nu există un atelier central. 
Secțiile forjă, uzinaj I, mecanică 
IV, sculărie ș.a. își au fiecare cîte 
un sector propriu pentru debitarea 
acestor materiale. La cazangerie, 
muncitorii din fiecare echipă își 
taie singuri țevile șl profilele. Ori- 
cît s-ar strădui ei, la debitare ră- 
mîn, inevitabil, capete, așa zisele 
cupoane. Fiecare echipă — ca de
altfel fiecare secție — își are cu
poanele ei și nu întotdeauna cînd 
e nevoie de materiale mici se fo
losesc, prin împrumut, aceste res
turi.

La forjă, cînd se debitează lami
natele mari rămîn cupoane de sute 
de kilograme. Bunăoară, după tă
ierea materialului pentru arborii de 
la troliu au rezultat capete în greu-
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au obținut an 
mari decîf ei, 
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ce a dus ta

fosf anul trecut de 
grîu, 2.300—3.000 kg 
1.500 kg floarea-soa-

de an produc- 
au dezvoltat 

mari venituri, 
creșterea simți-

foare a valorii zilei-muncă. Produc
țiile medii la hectar realizate de către 
gospodăriile colective din Andrieșeni, 
Tabăra, Bivolari, Sculeni, Podul lloaiei 
și altele au
1.700—1.800 kg 
porumb boabe, 
relui.

Gospodăriile
mult sectorul zootehnic. De pildă 
ultimii doi ani numărul bovinelor

secția mecanică III se taie 
dinlr-un oțel aliat, scump. Și 

capetele de bară, unele mai 
altele mai mari, rămîn de cele 
multe ori nefolosite. Uneori 
secții ale uzinei au nevoie de 
dar, neștilnd de existența lor,

Raionul lași cu agricultura colectivizată

Costin)
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täte de 300—400 kg. fi&care. Secția 
n-are deocamdată posibilitatea să 
le folosească și, pînă ce se va ivi 
această posibilitate, metalul zace 
pe rampă. Magazia refuză să pri
mească înapoi aceste resturi ; și 
chiar dacă ar accepta, le-ar primi 
ca deșeuri și le-ar da la fier vechi, 
ceea ce ar aduce pagube uzinei. La 
fel se întîmplă și cu cele peste 50 
de capete de bară rămase recent 

debitează

a-
ju- 
ta-

de la debitarea materialului pen
tru arcurile de macara-cîrlig, ca și 
cu multe alte cupoane. Nu rareori 
astfel de capete sînt date la reto
pit.
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nouă secție în funcțiune la Borzești
BORZEȘTI (trimisul „Scînteii"). — Zilele acestea, la 

combinatul chimic de la Borzești, a intrat în funcțiune 
secția pentru fabricarea fungicidului denumit „grano
din". Acest produs este folosit pentru tratarea griu
lui de sămînță împotriva mălurei, încă în cursul aces
tei luni, de aici, vor fi livrate unităților agricole pri
mele cantități din noul fungicid.

Noua secție are o capacitate de producție în mă-

Mărirea parcului de autobuze
Parcul întreprinderilor regionale de 

transporturi auto s-a mărit zilele aces
tea cu încă 80 de autobuze, fabricate 
în fără. Multe din aceste autobuze vor 
deservi centrele muncitorești Brad, 
Baia Sprie, Moineșfi și alte localități. 
Altele au fost trimise pentru a deservi 
unele trasee înființate nu de mult sau 
pentru a mări numărul curselor de că
lători dintre localitățile mai îndepărta
te de calea ferată.

Ca urmare a măririi parcului de au
tovehicule, în primele două luni din 
acest an unităfile I.R.T.A. au transpor
tat un număr de călători aproape egal 
cu cel din tot cursul anului 1955. Tot
odată, volumul mărfurilor expediate a 
depășit de peste două ori pe cel din 
cursul aceluiași an. (Agerpres)

NECHJNEA CRIȘANA S-A ÎNCHEIA!
coLEsmzm amicei mu

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 
TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Comitetul regional de partid și Sfatul popular re
gional Crișana raportează conducerii partidului înche
ierea procesului de colectivizare a agriculturii în re
giunea noastră.

în prezent, un număr de 167.140 familii de țărani, 
organizați în 480 gospodării colective, lucrează în co
mun suprafața de 440.706 ha teren.

Succesele gospodăriilor colective fruntașe, bună
starea colectiviștilor i-au convins pe țăranii romîni, 
maghiari și de alte naționalități din regiunea noastră 
să pășească pe calea arătată de partid. Aceasta de
monstrează încrederea țărănimii muncitoare în parti
dul nostru, hotărîrea ei neabătută de a lupta, alături 
de eroica noastră clasă muncitoare, pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în patria noastră scumpă 
— Republica Populară Romînă.

Gospodăriile colective din regiunea Crișana au obți
nut anul trecut producții medii la hectar mai mari 
cu 640 kg la grîu și 969 kg la porumb, față de înto
vărășirile agricole și gospodăriile individuale. Gospo
dăriile colective Vaida, Sîntion, Cauaceu, Biharea, 
Gepiu și altele au recoltat în medie peste 2.000 kg 
grîu la ha. Un număr de 25 gospodării colective au 
obținut producții medii la hectar de peste 3.000 kg 
porumb boabe, iar gospodăria colectivă „Viață Nouă“ 
din Sîntana a recoltat de pe întreaga suprafață culti
vată peste 5.000 kg porumb boabe la hectar.

Gospodăriile colective din regiune au acum în pro
prietatea obștească 45.600 bovine, 41.600 porcine și' 
148.400 ovine. Gospodăria colectivă din satul Borș are 
o densitate de 43,8 bovine, 98,1 ovine și 47,3 porcine 
la 100 ha teren. în anul 1961, gospodăriile colective au 
vîndut statului cu 47,3 la sută mai mult grîu, 96 la 
sută mai multă carne și 60 la sută mai mult lapte 
decît în anul 1960.

Ca urmare a dezvoltării diferitelor ramuri ale pro
ducției agricole a crescut de la an la an fondul de 
bază al gospodăriilor colective. Anul trecut fondul lor 
de bază a crescut, pe regiune, cu peste 73 milioane lei.

Toate acestea au făcut să crească veniturile bănești 
ale gospodăriilor colective, valoarea zilei-muncă. Gos
podăria colectivă din Sîntana, de exemplu, a avut în 
anul trecut un venit bănesc de peste 7.000.000 lei. în 
prezent, un număr de 88 gospodării colective din re
giune sînt milionare și multimilionare.

S-a schimbat mult fața satelor regiunii Crișana. Un 
număr de 155 sate sînt electrificate. Numai în ultimii 
3 ani, țăranii muncitori și-au construit peste 15.300 
case noi.

COMITETUL REGIONAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

CRIȘANA

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — în ra
ionul lași s-a încheiat colectivizarea 
agriculturii. în cele 60 de gospodării 
colective sînt 32.838 familii de țărani 
cu 84.994 ha. teren. ’

Țăranii întovărășiți au pășit < 
credere pe drumul gospodăriei 
lective 
tivișfii 
ții mai 
ramuri 
ceea

cer de la magazie laminate în
tregi. Or, dacă ar exista un atelier 
centralizat de debitare a tuturor 
materialelor pentru secțiile uzinei, 
s-ar putea ține o evidență clară 
a cupoanelor și, pe baza necesi
tăților diferitelor secții, ele ar pu
tea fi folosite. Pe deasupra, utila
jele și spațiile de debitare ar fi mal 
rațional folosite.

Din cele de mai sus rezultă că 
debitarea centralizată a materiale
lor ar fi pentru uzină o sursă de 
însemnate economii de metal. Iată 
de ce socotim necesar ca tovarășii 
din conducerea uzinei noastre, îm
preună cu organele ministerului, să 
studieze posibilitatea înființării în 
acest an a unul atelier de debitare 
centralizată.

ION DELESCU, reglor, MI
HAI MIHALACHE, strungar, 
secretarul organizației de 
partid sape-forjă, ALEXAN
DRU BUCURESCU, lăcătuș, 
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ de la 

uzina „1 Mai“ Ploiești.

sură să asigure 
necesarul de 
„granodin" pen
tru nevoile a- 
gricultuiii țării 
noastre.
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Pentru sezonul balnear
BUZIAȘ. — In centrul stațiunii 

află în construcție o vilă modernă cu 
de locuri ce va fi dată în folosință
luna mai. Totodată se întreprind lucrări 
de extindere a rețelei electrice și de 
apă. In multe vile se înnoiește mobilie
rul,

VASILE ROAITÄ. — Pe faleză se 
construiește un mare complex de odihnă. 
La începutul sezonului de vară, com
plexul va intra partial în funcțiune cu 
500 de locuri. In această stațiune se mai 
amenajează un pavilion de băi reci de 
nămol și un restaurant.

AMARA. Un nou bloc sanatorial cu 
200 de locuri va întîmpina pe oaspeți 
în sezonul balnear 1962.

Consfătuire pentru dezvoltarea producției și ridicarea 
calității aparatelor de măsură și control

La Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor 
de Mașini s-a deschis 
ieri dimineață Consfă
tuirea privind dezvolta
rea producției și ridi
carea calității aparate
lor de măsură și con
trol, construite în țară. 
La consfătuire iau par
te directori, ingineri- 
șefi și metrologi din 
principalele uzine și în- 

treprinderi, lucrători ai 
Oficiului de Stat pen
tru Metrologie, tehni
cieni din uzinele con
structoare de aparate 
pentru măsurat etc.

în ședința de ieri 
s-au prezentat referate 
din partea Oficiului de 
Stat pentru Metrologie, 
a Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor: da

colective și-au mărit 
în 
a 

crescut de aproape 5 ori, al porcine
lor de 8 ori și al ovinelor de 3,5 ori. 
în această perioadă averea obștească 
a gospodăriilor colective din raion a 
crescut de la 9.437.000 lei, la 27.383.000 
lei, iar' fondul de bază a crescut 
aproape 10.000.000 lei. Ca urmare 
crescut și veniturile colectiviștilor, 
gospodăria colectivă din Movileni, 
loarea zilei-muncă a ajuns în 1961 la 
36 lei, la G.A.C. Glăvănești Vechi — 33 
lei, la G.A.C. Andrieșeni — 32 lei.

Toate aceste realizări au fost larg 
popularizate în rîndul întovărășiți lor 
de către organele și organizațiile de 
partid. S-au folosit forme variate în 
munca politică și educativă de'masă, 
cum sînt : organizarea de vizite, seri de 
calcul și de întrebări și răspunsuri la 
căminele culturale, editarea de bro
șuri și foi volante etc.

Prin încheierea colectivizării 
culturii în raion s-au creat condiții tot 
mai bune pentru folosirea mai rațio
nală a pămîntului, dezvoltarea mai 
multor ramuri de producție. Comite
tul raional de partid și comitetul 
cufiv al sfatului popular raional, 
cialișfii, ajută acym pe colectiviști 
întărească și să dezvolte continuu 
podăriile colective și să pregătească 
campania agricolă de primăvară.

să-și
gos-

Asfă-seara, în
tr-un cadru festiv, 
Teatrul Național „I. 
L. Caragiale“ pre
zintă în sala Come
dia, pentru a 300-a 
oară, spectacolul cu 
piesa „Apus de soa
re“ de Barbu Dela- 
vrancea.

Cele 300 specta
cole cu piesa „Apus 
de soare“ au fost 
vizionate de 180.000 
spectatori.

Mașini și din partea 
Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei.

Lucrările consfătuirii 
au continuat apoi în 
cadrul a trei secții de 
specialitate — mecani
că, electrică și tempe
ratură — unde s-au 
prezentat referate.

Consfătuirea se în
cheie în cursul zilei de 
astăzi.

Aceste rezultate au fost posibile datorită sprijinului 
multilateral primit din partea statului. în prezent pes
te 1.400 de tractoare lucrează pe terenurile gospodă
riilor colective din regiune. Numai în anul trecut, gos
podăriile colective au primit credite în valoare de 
peste 50.800.000 lei, din care peste 48.000.000 lei pen
tru cumpărări de animale și realizarea de construcții 
gospodărești. în agricultura regiunii lucrează în pre
zent aproape 1000 ingineri, tehnicieni agronomi și zoo- 
tehniști.

în numele oamenilor muncii din regiunea noastră, 
mulțumim fierbinte conducerii partidului pentru aju
torul deosebit de prețios pe care ni-l acordă în per
manență. Asigurăm Comitetul Central că, acum cînd 
agricultura regiunii este colectivizată, organele și or
ganizațiile de partid, sfaturile populare, toți oamenii 
muncii din agricultura regiunii noastre vor munci cu 
perseverență pentru consolidarea economico-organiza- 
torică a tuturor gospodăriilor agricole colective.

In regiunea Crișana sînt mari posibilități de creștere 
a producției agricole vegetale, de sporire neîncetată 
a numărului de animale și a producției acestora, de 
dezvoltare a bazei furajere, a producției legumicole 
și pomi-viticole.

Vom. sprijini gospodăriile colective în vederea bunei 
organizări a muncii, aplicării agrotehnicii înaintate, 
creșterii și îmbunătățirii efectivelor de animale și a 
productivității acestora, utilizării mai chibzuite a 
parcului de tractoare și mașini agricole. Pentru folo
sirea mai rațională a pămîntului, pentru o mai bună 
gospodărire a resurselor materiale și financiare și o 
mai* deplină punere în valoare a capacității creatoare 
a țărănimii colectiviste, vom îndruma, gospodăriile co
lective mici să se unească în gospodării mai mari, 
puternice.

Considerăm o sarcină de mare importanță preocu
parea pentru asigurarea gospodăriilor colective cu cele 
mai bune cadre de conducere, cu tehnicieni agronomi 
și zootehnicieni bine pregătiți.

în* prezent, ne concentrăm eforturile spre executa
rea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole de 
primăvară.

Țăranii colectiviști din regiunea noastră* îndrumați 
de organizațiile de partid, își vor aduce din plin 
contribuția lor la traducerea în viață a tuturor sarci
nilor izvorîte din documentele celui de-al lll-lea Con- 
gres al Partidului Muncitoresc Romîn, privind desă
vârșirea construcției socialiste în scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Romînă.

SFATUL POPULAR 
AL REGIUNII CRIȘANA

& ! v
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Primăvara...
(Foto : R.

O SEARĂ CULTURALĂ ROM1NEAS- 
CĂ a fost organizată la Göteborg, 
în aula Școlii superioare, de către 
filiala Asociației de prietenie Sue- 
dia-R.P.R. din acest oraș. Profesorul 
Nils Alroth a ținut conferința „160 
mile prin Romînia", ilustrată cu dia
pozitive. în continuare au fost pre
zentate filmele : „O poveste ca în 
basme" și „Mamaia". Manifestarea 
s-a bucurat de succes.

MAREȘALUL MALINOVSKI, minis
trul Apărării al U.R.S.S., a plecat în 
Maroc po calea aerului, răspunzînd 
invitației lui Mahjoubi Aherdane, mi
nistrul Apărării al Marocului.

PREȘEDINTELE FINLANDEI, U. K. 
Kekkonen, a însărcinat pe prof V. 
Merikoski (Partidul Popular Finlan
dez) cu formarea guvernului.

GENERALUL CESAR PÂNDO EGUS- 
QUIZA a fost desemnat candidat al 
Frontului național de eliberare din 
Peru. în cuvîntarea ținută, ol a de
clarat că numai prin reforma agrară, 
prin naționalizarea resurselor pe
troliere, prin comerț cu țările socia- 

■ liste, prin industrializare și prin asi
gurarea deplină a drepturilor demo
cratice țara se poate elibera de do
minația imperialismului american și 
de exploatarea de către monopoluri.
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NOi UTILAJE

campania agricolă

DE CÎTEVA Z5LE

am luat din vreme

fi însămînțate cu 
care de pe 300 

obținem o pro- 
porumb boabe la 

Mai avem în

hortl- ]

CUM RE-AM 0RGARIZAT MI/RCA 
//V CAMPARIA DE PRIMĂVARĂ

Experiența anilor frecufi ne-a dove- de 
dit că recoltele bogate depind în mare 
măsură de felul în care este pregă
tită și organizată 
de primăvară. De aceea, pentru primă
vara aceasta noi 
măsuri. Gospodăria noastră are în plan 
să însămînțeze cu culturi de primă
vară o suprafață de 1259 ha. Din a- 
cesfea, 600 ha vor 
porumb boabe, din 
ha ne-am propus să 
ducție de 5.000 kg 
ha în cultură neirigafă. 
plan să însămînțăm 180 ha . cu porumb 
pentru siloz, 180 ha cu 
lui, 40 ha cu legume și 
cultură uscată, mazăre, in și altele.

Pentru anul acesta întreaga supra
față de 1.259 ha a fost arată adînc 
din vară și din toamnă. încă din 
toamnă și în fot cursul iernii, în zi
lele cu timp favorabil, noi am conti
nuat să cărăm gunoiul la cîmp. 
!n momentul de față continuăm să 
transportăm gunoiul pe cîmp cu 30—36 
atelaje zilnic.

Este un lucru cunoscut că produc
ția la hectar depinde în mare măsură 
de calitatea și soiul semințelor ce se 
vor semăna. în acest an vom în- 
sămînța numai porumb hibrid du
blu generația l-a, din hibrizi care au 
dat cele mai mari producții în gospo
dăria noastră. Toată cantitatea de se
mințe a fost condiționată și s-au trimis 
probele la laboratorul regional de în
cercare a semințelor, de unde am pri
mit pentru toate buletine roșii, ceea ce 
înseamnă „bun pentru semănat".

Odată cu aceasta, gospodăria noas
tră și-a procurat cantitățile necesare 
de insecfofungicide pentru tratarea se
mințelor și combaterea

Pentru buna 
niei însămînțărilor de 
luat măsuri de 
turor mașinilor, 
proprietate a

Ținînd seama 
tuirii pe țară a 
de recomandările organelor de partid 
și de stat locale, noi am luat măsuri

floarea-soare- 
zarzavaturi în

dăunătorilor, 
desfășurare a campa- 

primăvară am 
reparare la fimp a fu-
unelfelor și atelajelor 
gospodăriei colective, 
de concluziile Consfă- 
țăranilor colectiviști și

de la corespondenții 
voluntari

' i îmbunătățire a organizării muncii 
în cadrul gospodăriei. Am reorganizat 
cele 3 brigăzi de cîmp, fiecare brigadă 
avînd cîte 100—120 brațe de muncă, 
iar echipa între 20—25 brațe de 
muncă. Suprafața de teren pe care o 
are în primire o brigadă este de 
700—800 ha teren arabil. Fiecare bri
gadă și echipă a primit pe bază de 
proces-verbal, în afară de teren, și ce
lelalte mijloace de producție ca ani
male de muncă, unelte, căruțe etc. De 
comun acord cu șeful brigăzii de trac
toare, am repartizat și tractoarele și 
mașinile agricole necesare fiecărei bri
găzi de cîmp. Am organizat de aseme
nea o brigadă vitipomicolă. Acum 
fiecare brigadă și echipă știe precis 
unde și cu ce mijloace lucrează, ce 
producție trebuie să obțină la fiecare 
cultură și ce metode să aplice pentru 
realizarea și depășirea producției pla
nificate. Am și însămînțat 25 ha cu ma
zăre pentru boabe și 3 ha mazăre pen
tru păstăi și continuăm cu semănatul 
măzărichii.

PETRE PANATAN 
președintele G.A.C. din satul Straja, 

regiunea Dobrogea

r ___ înaltă productivitate_ _
[ fost aduse anul acesta la uzina j 
f de construcții metalice și mașini J 
( agricole din Bocșa. Multe din ele ! 
j- sînt de fabricație romînească : j 
( două ciocane pneumatice (tip J 
(„înfrățirea“) 18 turbosuflante ] 

-I pentru cuptoarele din seația for- j 
' ( jă (întreprinderea „Dealul Spi- J

( rei“), două grupuri convertizoare \ 
|- pentru sudură (Uzina de mașini 
( electrice). De asemenea, în uzi- 
l.nă au fost aduse mașini-unelte 
f fabricate în țările prietene. Ser- 
f viciul mecanic-șef a luat din 
I timp măsurile cuvenite pentru ea 
[■ utilajele sosite în uzină să fie
( imediat montate și puse în func- l 
I țiune. (De la îon Rotărescu, 
} muncitor lăcătuș).
f

I

Din experiența noastră 
în cultivarea mazărei

— cum sînt la noi cele din terasa 
superioară a Oltului. îndată după 
eliberarea lor de plantele premergă
toare, se trece la îngrășarea solului 
și la executarea arăturii adînci la 
25—27 cm. Grijă deosebită acordăm 
seminței — de la recoltat, treierat, 
condiționat și pînă la conservat.

însămînțatul îl facem primăvara, 
în momentul cînd se poate intra cu 
mașinile agricole pe teren. în anul 
1961, această lucrare a fost efec
tuată între 15—20 martie. Ce mare 
însemnătate are pentru recoltă data 
semănatului rezultă și din următo
rul fapt. în 1960, pe 37 ha. semă
natul a întîrziat, s-a făcut abia în
tre 10 și 13 aprilie. Pe această su
prafață producția medie a fost doar 
de 1555 kg la ha față de 1880 kg 
cît s-a realizat pe o altă tarla de 
74 ha însămînțată în luna martie.

înainte de semănat, terenul a fost 
nivelat cu grapele reglabile de-a 
curmezișul arăturii, apoi, la 2—3 
zile, a urmat grapa cu discuri, în 
scopul afînării solului la adîncimea 
de 10—12 cm. Odată cu semănatul 
s-a folosit grapa cu mărăcini, 
aceasta în vederea mărunțirii și ta- 
sării ușoare a solului și a acoperirii 
boabelor neîngropate. La stabilirea 
cantității de sămînță la hectar s-a 
ținut cont de valoarea ei de încol- 
țire. în general s-au asigurat 
1.200.000 boabe germinabile la ha.

Recoltarea am făcut-o cu coasa, 
pe timp răcoros, pînă cînd rouă dis
părea după vrej, aceasta pentru a 
preîntîmpina scuturarea boabelor. 
Momentul optim de recoltare a fost 
ales cînd mai mult de o treime din 
păstăile din partea de jos a vreju
lui erau galbene și bobul căpătase 
culoarea specifică soiului. După re
coltare, mazărea a fost strînsă în 
purcoaie mici ca să se usuce, apoi 
am treierat-o direct în cîmp cu com
bina. Pentru a evita spargerea boa
belor, s-a redus turația rabatorului 
și s-a dat o deschidere mai mare la 
contra-rabator.

în acest an însămînțăm cu ma
zăre 200 hectare. Pentru obținerea 
unei producții mari, am făcut toate 
pregătirile — am asigurat semin
țele, am arat și îngrășat terenul.

ALEXANDRU STÄNESCU 
inginer-șef, G.A.S. 

Platra-Olt, regiunea Argeș

La gospodăria de stat Piatra-Olt, 
regiunea Argeș, se acordă o atenție 
deosebită culturilor de mazăre, 
plantă de mare productivitate și 
cu eficiență economică ridicată. în 
gospodărie, suprafețele cultivate cu 
această plantă au crescut de la 7 
la sută în 1958, la 16 la sută în anul 
1961 și există perspective ca ele să 
sporească și mai mult în anii urmă
tori. Ce foloase ne aduce mazărea 
și cum putem obține producții mari? 
In amestec cu alte furaje con
centrate și în primul rînd cu 
porumb, mazărea ridică simțitor va
loarea furajelor, stimulînd la vaci 
și oi producția de lapte, precum și 
creșterea în greutate a tineretului 
porcin. Experiența ne-a arătat, tot
odată. că nu numai boabele au un 
conținut bogat în proteină, ci și 
vrejii, care pot fi folosiți la hrăni- 
rea oilor. Noi am obținut rezultate 
bune și prin hrănirea tineretului 
bovin, cu vreji de mazăre stropiți 
cu melasă.

Avantajele pe care le oferă ma
zărea nu se rezumă doar la atît. Ea 
s-a dovedit o plantă bună premer
gătoare pentru cereale, în special, 
pentru grîu.

Cum ne ocupăm de cultivarea 
mazărei ? Pentru această cultură 
alegem terenuri adînci, calcaroase

Prin bmia faarajare a porcsSor
Anul trecut, brigada 

noastră a reușit să li
vreze peste sarcinile de 
plan aproape 40.000 kg 
carne de porc. Acest 
lucru se datorește în 
primul rînd unei hrăniri 
raționale. Ca urmare și 
îngrijitorii au fost răs
plătiți cu un premiu în 
valoare de 25.000 lei. 
Unii îngrijitori ca Ion 
B u r a d a, Constantin 
Marcu și alții au primit 
fiecare, drept premiu, 
cîte 4.000 lei.

Cum procedăm prac
tic ? în momentul 
primim un lot de 
suni la îngrășat, îi 
tărim, îi împărțim 
loturi în funcție de greu
tate. în raport de greu-

cînd 
gră- 
cîn- 

pe

fate se fixează rația 
alimentară zilnică. în 
alimentație în primul 
rînd folosim amestecuri 
de furaje concentrate, 
deșeuri de la 
pe care le 
resturi de la 
etc. De pildă 
un kilogram de resturi 
de la cantină, 0,200 kg 
deșeuri de abator și 
0,250 kg melasă econo
misim zilnic 0,500 kg 
porumb de fiecare 
porc, și totodată reali
zăm un spor mai mare 
în greutate cu pînă la 
70 grame. Vara, canti
tatea de furaje con
centrate o reducem a- 
proape la jumătate în-

abator 
fierbem, 
cantină 
folosind

locuind-o cu masă 
verde.

Pentru ușurarea mun
cii îngrijitorilor, de cu
rînd s-a adoptat 
moara existentă o in
stalație modernă pen
tru amestecul furajelor. 
Bine ar fi dacă condu
cerea gospodăriei ar 
lua măsuri și pentru 
mecanizarea altor lu
crări cum sînt de exem
plu transportul furaje
lor și gunoiului de 
grajd prin montarea 
unei linii decovil.

la

MITRICOF MÏTC0 
brigadier 

Ia îngrășătorla de porci 
a G.A.S. Romanești, 

regiunea Oltenia

BRADUL Șl PĂDUREA

...la secția de cercetări
I" viticole Murfatlar din cadrul sta- j 
( țiunii experimentale Dobrogea au J 
j- început lucrările de primăvară. ] 
l Pentru plantarea cu vie a unei) 
( suprafețe de 20 ha terasate din ! 
f toamnă se face acum pichetatul j 
( și fasonarea port-altoiului.
( In via pe rod s-a împrăștiat o j 
! mare cantitate de gunoi. (De la J 
ITudorache Popa, șef de echipă).] 
!

r
I

)
„AL '13-LEA SALARIU"

...a fost acordat de curînd lai 
'( aproape 500 de mecanici și fo- j 
l chiști de la depoul C.F.R. Bucu- ) 
I rești-Triaj. Ei au primit premii l 
f în valoare totală de 550.000 lei j 
] pentru realizările deosebite în ) 
f muncă obținute în cursul anului j 
f trecut. Printre cei care au pri- ] 
] mit astfel cel de-al „13-lea sala- ) 
( riu" pe anul 1961 se află meca- ] 
f nidi Gh. I. Purcea, Stan Preda, j 
! Andrei loan și alții. (De la Za- J 
I baria D. Ciulei, muncitor). ]

22 CERCURI DE CITIT ]
...funcționează în comuna lor- ] 

i mănești, raionul Baia de Aramă. J 
] în care sînt cuprinși aproape 800 J 
( de țărani colectiviști. Printre te- j 
] mele discutate, în ultima vreme, 1 
( în cadrul acestor cercuri se nu- ] 
[ mără : „Plantarea, altoirea și în- ] 
f grijirea pomilor fructiferi“, „Im- j 
[ bunătățirea raselor de oi“, „Spo- j 
f rirea producției de struguri" etc. j 
[ La organizarea bunei desfășurări ] 
f a discuțiilor în cele 22 de ------- 1 ‘
( și-au adus contribuția și 
(didactice, printre care V. 
( N. Caranda, N. Giurcan. 
(Gh. Brujan, învățător).

cercuri ) 
cadrele j 
Neagu, J 
(De la]

Multe 
îndeosebi 
a li se pune în valoare calitățile, adesea șterse de trecerea anilorj» și 
pentru a fi ferite de alterările pricinuite de umezeala atmosferei, de 
căldură etc. In clișeu : specialiști în timpul restaurării unor vechi tablouri.

(Foto : Agcrpres)

din operele de artă aflate în Muzeul de artă al H. P. Romine, 
lucrările de pictură, au nevoie de o îngrijire specială pentru

OoO

Noi documentare ale studioului cinematografic „Al. Sshia“
Regizorul Virgil Calotescu montează 

reportajul cinematografic realizat cu 
prilejul Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști. Cuvînfările rostite de 
delegați vor fi ilustrate cu imagini fil
mate în gospodăriile agricole colective 
respective.

„Ediția specială“ este intitulat docu
mentarul care prezintă activitatea cul
turală bogată desfășurată la Uzinele

„Republica" șl la care sînt antrenați 
mii de muncitori. Regia este semnată 
de Maria Săpăforu.

O echipă alcătuită din regizorul Mi- 
rel llieșu și operatorul Sergiu Huzum 
filmează, în prezent, în Delta Dunării. 
Documentarul „Stuful“ își propune să 
ilustreze acțiunea de valorificare a a- 
cestei mari bogății naturale.

MARȚI 13 MARTIE e Ciclul 
certe pentru mal multe instrumen
te“ — orele 9,00 — I o Prelucrări de folclor 
de compozitori din țări socialiste — 
orele 10,08 — I • Dicționar muzical — 
orele 10,30 — I • Cîntece de Gh. Danga — 
orele 13,00 — II • Din muzica popoarelor
— orele 13,30 — II « Emisiunea studioului 
de radio Iași — orele 14,00 — I • Cîntece 
și jocuri populare — orele 14,30 — II o 
Cîntă P. ștefănescu-Goangă — orele 15.40
— Io Dansuri simfonice de compozitori 
rominl — orele 16,30 — II o Final din 
„Oratoriul Eliberării“ — de R. Paladi —

orele 17,45 -Is Capriciu de Paganini — 
orele 18,05 — II o Lucrări de tineri com
pozitori — orele 18,40 — I o Revista eco
nomică — orele 19,00 — Ie Interpreți de 
muzică ușoară — orele 19,00 — II o Pro
gram muzical pentru fruntași — orele 
19,20 — I o Opera „Semlon Kotko“ — de 
S. Prokofiev — orele 19,30 — II » Con
cert de muzică ușoară romînească — 
orele 20,40 — Ie Scriitori Ia microfon — 
orele 21,15 — Ie Concert de seară — 
orele 22,30 — Ie Lieduri — orele 23,48 
— II.

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
. P. ROMINE : CARMEN — (orele 

19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

ROSE MARIE — (orele 19,30).
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
VICLENIILE LUI SCAPIN — premieră
— (orele 19,30). (Sala C.C.S.) : FIICELE
— (orele 19,45).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : MENAJERIA DE STICLA 
19,30). (Sala Studio — Str. Alex. Sahla 
nr. 76) : CRED IN TINE — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : CUM 
VA PLACE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘL CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
(orele 17).

TEATRUL
702 — (orele

TEATRUL
LEȘTI : VECINI DE APARTAMENT 
(orele 19,30).

p. TEATRUL EVREIESC DE STAT : CIRI 
BIRI-BOM — (orele; 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) S 
CEA MAI FRUMOASĂ STEA (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Sala Victoriei 
174) : CONCERT IN RE... HAZLIU — 
(orele 20).

Circul de Stat : O seară la Moscova —» 
(orele 20).începutul a fost 

cu ani în urmă. 
Pe atunci luase fi
ință prin părțile 
acestea coa dintîi 
lectivă. Evenimentul amintește de 
pornirea tumultuoasă a sloiurilor. 
Stăteam în primăvara aceea pe ma
lul Mureșului ; îmi placo să ascult 
apele primăverii, să privesc sub 
vastul înveliș al boitei albastre pu
ternicul torent al apelor care spar
ge ghețurile, fermecătoarea neliniș
te a valurilor.

Cît de puternic e torentul acestui 
început de primăvară în satele pa
triei I Ideile partidului au cucerit 
conștiința maselor de țărani, au cîș- 
tigat-o pentru cauza transformărilor 
socialiste. Așa cum în zilele noastre 
lampa de petrol cu sticla plină de urmă i-am convins. Cum s-ar zice, 
funingine e mutată în pod, printre 
vechituri, fot astfel se întîmplă și 
cu vechile forme de viață pline de 
nenumărate drame 
mizeriei 
vestesc 
menfele păstrate în arhive.

Și în _
Maghiară s-a încheiat colectivizarea 
agriculturii. Și aci, ca în întreaga 
țară, au avut un cuvînt greu de 
spus gospodăriile mai vechi, succe
sele lor, puterea lor de atracție.

îmi spunea dăunăzi un țăran din 
Sînmartin :

— Privește această coastă. Odi
nioară era acoperită doar de tufe 
și buruieni. Dar îndată ce primul 
brad a prins rădăcini și s-a ridicat 
deasupra fufișelor, a 
mare schimbare. Vînful a purtat de
parte semințele înaripate ; în jurul 
bradului singuratic a crescut o în
treagă pădure.

Așa s-a răspîndit sămînța exem
plului bun al gospodăriilor colective 
exemplul marilor schimbări în bine 
petrecute în viața oamenilor. De 
data aceasta nu vîntul a purtat să
mînța. Au purtat-o colectiviștii în
șiși, cei mai înflăcărați 
pentru cauza colectivizării.

★
Gospodăria colectivă din 

Mare, raionul Tg. Mureș, 
dintre cele mai bogate. Totuși, și a- 
ceastă gospodărie a atras atenția 
țăranilor întovărășiți sau individuali. 
Mi-a povestit colectivistul Süfö 
Mihăly :

— Ne-au vizitat mulți. Au venit 
și țărani din Bădeni, raionul Odor- 
hei. După ce au cercetat amănunțit 
întreaga gospodărie, au devenit ei 
înșiși agitatori pentru înființarea u- 
nei colective în satul lor. Ne-au vi
zitat și oameni din Ghinești. Să fi 
fost vreo 30. S-au uitat la toate. U- 
nul dintre ei, în sera în care cul
tivăm roșiile de iarnă, ne-a spus : 
„Este timp frumos aici, la voi“. Așa 
și este. La noi în colectivă e mereu, 
cum s-ar zice „timp favorabil”. S-au 
convins de asta și cînd au intrat 
prin casele colectiviștilor. L-au vi
zitat bunăoară pe Balăzs Istvăn. 
Erau curioși dacă a tăiat vreun porc.

— Am tăiat. Gustați slănina noas
tră. Gustați-ne și vinul. Că al nostru 
alunecă mai ușor.

SÜTÖ ANDRAS

gospodărie CO-

ale sărăciei și 
seculare, despre care po- 

baladele populare și docu-

regiunea Mureș-Autonomă

început o

agitatori

Chendu 
nu este

XJ U flit!

Au mtncaf, 
băut, dar nu 
uitat să freacă 
revistă și fot 

avea gospodarul în jurul casei. Erau
curioși dacă are vreo vacă. Avem. 
„In cocină mai aveți porci" ? Trei 
grăsuni au grohăit la ei. Hambarul? 
Era plin de bucate. Iar în casă ra
dio care cîntă frumos, mobilă nouă.

In sat au văzut 60 de case 
noi, arătoase. Ei, cît mai mun
ceau în trecut țăranii să-și ridice mă
car o prăpădită de casă... O casă — 
o viață...

— l-am ajutat cu exemplul nostru 
și pe cei de la Dumitreni, continuă 
Süfö Mihăly. De astă dată am fost 
noi oaspeți, l-am vizitat noi, colecti
viștii. Au fost discuții, dar pînă la

a triumfat linia partidului. Spuneau 
unii dintre ei :

— Mai așteptăm pînă la toamnă.
— Este paguba voastră, le-am 

spus noi, dacă nu vreți să dați mai 
devreme de bine .

Ei : Avem pîinea asigurată.
Noi : Pîinea noastră este mai 

Grîul nostru a fost mai curat.
Ei : Adevărat, este mai alb 

vostru. Dar în afară de pîine 
mai are nevoie și de altele.

Noi : Așa este. Avem și vite, < 
menii au căpătat cîte 100 kg 
zahăr, avem și vin ; nu există la 
familie fără vin în cămară.

Ei : Cu construcțiile cum este?
Noi : De voi depinde. Noi 

construit multe în cîțiva ani.
Ei ; Cam ce ați construit ?
Noi : Un grajd pentru 100 de 

pete, alături de cel vechi, o șură 
fîn cu o capacitate de 20 vagoane și 
o cocină pentru 180 de porci. Mai 
construim un grajd pentru tineretul 
bovin. Avem 268 de vite cornute.

Un țăran cu dureri de șale : Dar 
cu ziua-muncă cum este în colec
tivă ? Că înainte am muncit cum 
m-a tăiat capul.

Noi : Și fe-ai îmbolnăvit de șale... 
Nu te supăra de întrebare : dum
neata cu ce mașini ai lucrat ?

Cel cu dureri de șale : Ei și dum
neavoastră... cu ce mașini...

Noi : Uite de ce te întrebăm : 
pentru că la noi în gospodărie 90 
la sută din lucrările de arat și semă
nat se fac cu mașinile și 50 la sută 
din transporturi sînt mecanizate. A- 
cum președintele nostru tocmai a 
plecat să ne aducă o moară cu cio
cane, ca să avem cu ce măcina 
boabele pentru furaje.

...Ce să-fi mai spun tovarășe, a în
cheiat Süfö Mihăly. în urmă cu cîte- 
va zile s-a făcut gospodărie colecti
vă și la Dumitreni. Am fost poftiți și 
noi la inaugurare.

Asculfîndu-I cum povestea, ml-am 
amintit de figura de stil a colecti
vistului din Sînmartin, despre care 
am pomenit la începutul acestor rîn- 
duri... „Apoi, cînd vînful a purtat 
departe semințele bradului, pădurea 
a pus siăpînire pa întreaga creastă 
a muntelui“.

Nu mal e un brad singuratic. E a 
întreagă pădure...

albă.

grîul 
omul

oa- 
de 
noi

am

ca- 
de

(orele

DE COMEDIE : CELEBRUL 
19,30).
MUNCITORESC C.F.R.-GIU-

r CINEMft

dispensar din comuna 
raionul Bacău, le sint 
locuitorilor condiții co-

In noul 
Săucești, 
asigurate 
respunzătoare de asistență medi
cală. în primul clișeu — imagine 
de la controlul periodic al sănă
tății copiilor ; în clișeul al doilea 
— fațada clădirii.

(Foto : R. Costin)

1.200.000 de flori
Duminică, 11 martie, peste 4.000 

de cetățeni din raionul V. 1. Lenin 
din Capitală au întreprins o impor
tantă acțiune patriotică : ei au cu
rățat și greblat parcurile și terenu
rile destinate spațiilor verzi, ce vor 
fi în curînd plantate cu arbori și 
flori.

Anul acesta, în raionul Lenin se 
vor planta peste 1.200.000 flori, 4.000 
de arbori și arbuști, 5.200 de tran
dafiri. Suprafața verde a raionului 
va crește cu 10.000 mp. O bună 
parte a florilor ce vor împodobi 
parcurile și străzile raionului va fi 
procurată de sera proprie a sfatului 
popular raional.

■©.

Atelier de proiectare
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Re

cent, la uzinele de pielărie și încăl
țăminte din Cluj a fost înființat un 
atelier de proiectare. In acest ate
lier se vor crea noile modele de în
călțăminte. După omologare, fiecare 
model în parte se va pune mai întîi 
în fabricație în acest atelier, creîn- 
du-se astfel etaloane și verificîn- 
du-se totodată economicitatea mo
delelor noi. Tot aici se întocmesc 
documentațiile tehnice pentru fa
bricația de serie, se încearcă noile 

! semifabricate si se fac probele la 
I purtare a noilor sortimente de tn- 
I călțămintt.

Tată doar cu numele
august 1957. Trasă la față încă, 
săpfămînă 
se opri cu

la o 
Vlad 
Iul maternității, 
doară. Știa că 
pe aiie femei.

O părăsise cu cîfva timp înainte de 
naștere. Nu s-au înțeles, Și stabiliseră 
să înainteze acțiunea de divorț.

După ce și-a terminat concediul, llin
ca și-a reluat lucrul. Copilul a rămas 
pe seama părinților ei. în fiecare lună 
ea ridica alocația de sfat pentru fetiță.

De la soț — nici o veste. Și nici a- 
jufor pentru copil. Plecase — și era 
bun plecat. Ilincăi nu-i venea să crea
dă. Bine, se despărțise de ea. Nu s-au 
înțeles. Dar ce avea cu copilul ? Obli
gațiile față de copil nu erau deopotrivă 
și ale lui ?

în căminele noastre, un copil e tot
deauna o mare bucurie. Ne îngrijim să 
nu ducă lipsă de nimic, ne ocupăm de 
creșterea și educația lui, mai sărim de 
multe ori și dincolo de cal în dragos
tea noastră pentru el.

Pentru Vlad Ion, copilul nu era nici 
bucurie, nici povară. Pur și simplu nu 
exista.

A venit iarna. Copilul s-a îmbolnă
vit. A fost internat în spital, cu mama 
lui. Vlad n-a trecut să-l vadă. A venit 
vara. Făcea primii pași copilul, stîlcea 
primele cuvinte. Vlad n-a venit să-l 
vadă. La 13 august 1958 a fost prima 
aniversare a zilei de naștere a Doinei. 
Vlad n-a dat vreun semn nici atunci. 
Poate nici nu știa că era ziua ei. Și 
treceau zilele, săpfămînile...

llinca își căuta fostul soț la întreprin
derea unde era angajat. îi cerea soco
teală :

— Și cu copilul cum rămîneî
în definitiv, nici o pereche do cio

rapi de patru lei nu-i cumpărase. Nu 
dădea nimic. O dată, totuși, s-a îndu
rat să vină să-și vadă fetița. La un an 
și jumătate de la naștere, l-a adus trei 
bomboane...

Pînă la judecarea procesului de des
părțire Vlad Ion nu contribuise cu un 
leu măcar la întreținerea copilului. De 
data aceasta, avea să-l obliga 
Cînd «o pronunță divorțul, se 
ză șl ponsla alimentară. Codul

după naștere, llinca 
copilul în brațe în ho- 
Se oprise așa, înfr-o 

n-o așteaptă soțul, ca

liei acordă o deosebită atenție 
firii copilului. Așa că, degeaba 
cuse Vlad socoteala să scape de pen
sie. Cînd a auzit cum s-a purtat față 
de copil, președinta a spus :

— Ești tată și ai să plătești pensia. 
Are legea grijă.

Și, odată cu despărțirea, a fixat 
pensia alimentară.

O lună după pronunțarea sentinței, 
llinca s-a dus la întreprinderea unde 

iiillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,.

ocro-
își fă-
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lucra tatăl copilului, să ridice banii. 
Vlad — ia-l de unde nu-i. Nu mai era 
acolo. Au început căutările pe la alte 
întreprinderi. Nici urmă de Vlad. Și, 
poate nici llinca n-a primit destul 
ajutor să-l găsească. (în legătură cu a- 
ceasfa, credem că conducerile unor în
treprinderi și instituții ar trebui să spri
jine cu mai mult spirit de răspundere 
măsurile luate de organele de sfat 
pentru ocrotirea minorilor 
vină cu energie în acele 
părinții încalcă îndatoririle 
au față de copiii lor).

Copilul creștea. A împlinit fata doi 
ani, trei ani, patru ani. De pensie ali
mentară — nici vorbă.
tea mai tare ca

înfr-o 
pilului.

— De 
întrebat

și să infer- 
cazuri cînd 
pe care le

zi, s-a

nu

legea, 
întîlnit

plătești

Vlad se soco-

cu bunicul co

logea, 
flxea- 
FamL

ce 
băfrînui.

— Cum nu-i plătesc? st> miră Vlad. 
îl depun banii la C.E.C.

— Să văd carnetul, l-a cerut bătrînul. 
Nu i l-a arătat. Nici n-ar fl avut ce 

să-i arate.
Atîta egoism, lipsă de omenie șl rea 

credință scoteau din fire pe toți. Și 
vecinii și cunoscuții i-au cerut soco
teală. Societatea noastră înfierează ast
fel de comportări nedemne de un om, 
caracteristice egoismului, individualis
mului feroce, lipsei de responsabilitate 
cultivate de morala putredă a lumii 
vechi, burgheze, l-o cerut socoteală șl 
justiția, sesizată do mama copilului.

Neîndeplinirea datoriilor de părinte, 
refuzul cu rea credință de a contribui 
la întreținerea copilului este, în țara 
noastră, un delict pedepsit de lege. 
Unde nu a ajutat Codul Familiei, urma 
s-ajute Codul Penal. Lui Vlad i s-au 
făcut formele de trimitere în judecată. 
Delictul, conform încadrării sale juri
dice : abandon familial.

Avea să capete răspuns și întrebarea 
Ilincăi : „Dar cu copilul cum rămîne ?" 

în timpul cercetărilor, organele de 
anchetă și-au pus intrigate întrebarea : 
cum de nu 
pe salariu 
menfare. 
Vlad, care

— Soția 
încadrat. Nici eu nu i-am spus acest 
lucru în scopul de a nu plăti pensia de 
întreținere.

Mai clar nici că se putea : omul și-a 
pus toată „deșfepfăciunea“ la contri
buție ca să-și lase copilul fără ajutor !

Cetățenii 
au aprobat 
nunțafă : 6

După un 
cursului. Cu gîndul la perspectiva is
pășirii pedepsei, Vlad s-a obligat să 
plătească pensia de întreținere cu re
gularitate pînă la majoratul copilului 
său. N-a fost iertat nici de restanțele 
pentru trecut. S-a luat act de această 
declarație și a fost absolvit de pe
deapsă. După care i s-a instituit 
poprire pe salariu pentru plata pen
siei lunare. Paza bună... Așa că, măcar 
o dată pe lună, cu sau fără voia lui, 
o să-și aducă aminte că e tată.

Acesta este cazul pe care l-am întîl- 
nif într-un dosar de abandon familial.

Asemenea cazuri revoltătoare ca cel 
do mai sus e greu să întîlnești în zilele 
noastre. Dacă totuși am vorbit despre 
el, am făcut-o cu gîndul la acei părinți 
care, după despărțire, încearcă sub o 
formă sau alfa să se sustragă de la 
îndeplinirea obligațiilor lor. El trebuie 
să simtă șl rigorile legii dar șl blamul, 
condamnarea opiniei publice.

V. SEBASTIAN

i s-a putut pune poprire 
pentru neplata pensiei ali- 

Nedumerirea le-a risipit-o 
a declarat netulburat :
mea nu a știut unde m-am

aflați în sala de judecată 
cu satisfacție sentința pro- 
luni închisoare. Le merita, 
timp a urmat judecarea re

CINEMATOGRAFE. TOT AURUL DIN 
LUME : Patria (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), I. C. Frimu (9 : 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), înfrățirea între nopoare (10,30 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21). DRUM BUN AUTOBUZULE : 
Republica (9,30 ; 11,15 ; 12,45 ; 15 ; 17 :
19 ; 21), Elena Pavel (10 ; 12 ; 15 : 17 ; 
19 : 21), Alex. Sahfa (11,45 ; 13,30 ; 15,15 ;
17 ; 18,45 ; 20,30), Miorița (10 ; 12 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21). POVESTEA CĂLUȚULUI CO
COȘAT : Magheru (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). STRĂZILE AU AMINTIRI : Bucu
rești (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 
Gh. Doja (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 
23 August (10 ; 12,10 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 : 
21,05). LANTERNA FERMECATĂ : V. 
Alecsandri (15 ; 17 ; 19 ; 21). CĂLĂTORIE 
PESTE TREI MARI — cinemascop (am
bele serii) : Lumina (9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17.30 ; 20,15). ROSITA : Maxim Gorki (9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Flacăra (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Libertății (10 ; 12 ; 14 : 16.30 ;
18.30 ; 20,30). NOPȚI ALBE : Central (10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). PROFESORUL 
MAMLOCK : Victoria (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21). FIDEL CASTRO AL CUBEI — 
OMUL STAPIN AL NORDULUI — 
FOTBAL PE GLOB 1961 : Timnuri Noi 
(9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ; 17,45 ; 19.30 ;
21.15) . FRUMOASA LURETTE : 13 Sep
tembrie (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), 
30 Decembrie (15 ; 17 ; 19 ; 21). CER SE
NIN : Tineretului (16 ; 18,15 ; 20,30). CO
PILUL TRUPEI : Cultural (16 ; 18,15 ;
20.15) . NANA : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). PACE NOULUI VENIT : 8 Martie 
(15 ; 17,05 ; 19,10 ; 21,15), 16 Februarie (16 ;
18 ; 20). DE PARTEA CEALALTĂ : Grivi- 
ța (15 ; 17 ; 19 ; 21). IN NOAPTEA SPRE
13 : C-tin David (15,30 ; 18 ; 20,30). PERLE 
NEGRE : V. Roaită (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). G. Bacovia (15 ; 17 ; 19 ; 21). RĂZBOI 
ȘI PACE — ambele serii : Unirea (16 ;
19.30) . EL HAKIM : T. Vladimlrescu (11 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21). CURSA DE 100 KILOME
TRI : Munca (16 ; 18,15 ; 20,30), Moșilor 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). TOM DEGEȚELUL : 
Popular (10,30 ; 15 ; 17,05 ; 19,10 ; 21,15). 
FII FERICITA, ANI ! : Arta (16 ; 18,15 ;
20.30) . SENTINȚA : Donca Simo (15 ; 17 ;
19 ; 21). ÎNVIEREA : M. Eminescu (14,30 ; 
16,45 ; 19 ; 21). CETATEA HURRAMZA- 
MIN : Ilie Pintilie (16 ; 18.15 ; 20,30), Vol
ga (15 ; 17 ; 19 ; 21). VINTUL S-A OPRIT 
IN ZORI : 8 Mal (15 ; 17 ; 19 ; 21). DRA
GOSTEA LUI ALIOȘA : Floreasca (16 ; 18;
20) , B. Delavrancea (16 ; 18 ; 20). OAMENI
PE GHEAȚA : N. Bălcescu (16 ; 18,15 ; 
20,30). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ;
21) . PRETUTINDENI TRĂIESC OAMENI : 
Olga Bancic (15,30 ; 18 ; 20,30). MUZICAN
TUL ORB : Drumul serii (16 ; 18 ; 20). 
INTILNIRE PE CABLU : Aurel Vlaicu 
(16 ; 18,15 ; 20.30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Transmisie de la 
patinoarul artificial „23 August“ a întîl- 
nlrii internaționale de hochei dintre e- 
chipele reprezentative ale R. p. Romîne 
șl R. S. Cehoslovace. în pauză sfaturi 
pentru telespectatori. In jurul orei 21 
Recitalul violoncelistei Vera Dénes — 
(R. P. Ungară). La pian : Dagobert Bu- 
choltz, artist emerit. 21,20 — Telemaga- 
zin. In încheiere ultimele știri.

va fi 1t
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 șl 16 martie : Vreme în general urne 
dă. Vor cădea ploi locale în ceai mal 
mare parte a țării. In munți, lapoviță și 
ninsoare. Vint slab pînă la potrivit Tem- • 
peratura staționară la început, apoi în 
scădere în nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 șl plus 6 grade, 
iar maximele între 0 și plus 10 grade,

! I

I
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EXTERNETELEGRAMEmm de radiatoare și bai
N-a trecut nici un an 

de cînd, la marginea 
Bucureștiului, în apro
piere de cartierul Mili
tari, pe un cîmp viran, 
constructorii au marcat 
locul unor noi obiective 
industriale. Acum, vizi
tînd aceste locuri, faci 
cunoștință cu hale mo
derne, a căror silue
tă zveltă se profilează 
din depărtare. Pentru a 
asigura noile locuințe 
care se construiesc cu 
materiale de instalații și 
sanitare, aici se înalță 
două obiective impor
tante pentru industria 
construcțiilor : 
de radiatoare și 
fontă și fabrica 
cole și obiecte 
din porțelan.

Construcția noii fa
brici de radiatoare și băi 
se întinde pe o supra
față de aproape 28.000 
m.p. Clădirea propriu- 
zisă . adăpostește două 
hale principale de fa
bricație : una pentru 
radiatoare și alta ■ pen- 

Începem vi- 
sec

fabrica 
băi din 
de arti- 
sanitare

tru băi.
zita noastră cu 
ția unde vor fi fabri
cate radiatoarele. O hală 
lungă și spațioasă — cu 
plafonul de sticlă și be
ton ' — va asigura în 
timpul procesului de 
producție o lumină plă
cută. Aici vor funcționa 
liniile tehnologice de 
radiatoare. Pentru a fa
brica radiatoarele sînt 
necesare o serie de 
operații ca : prepara
rea amestecurilor de

formare și a amestecu
rilor pentru miezuri, exe
cutarea formelor și mie
zurilor și elaborarea fon
tei lichide. Aceste opera
ții vor fi mecanizate și în 
parte automatizate. To
tul se va rezuma 
aici doar la supraveghe
rea utilajelor dirijate și 
controlate dintr-o stație- 
dispecer, echipată cu re
lee electrice și comenzi 
electronice. Te impresio
nează în această hală 
gradul de înaltă mecani
zare. Pînă și cel mai mic 
defect de funcționare a 
mașinilor va fi semnali
zat cu ajutorul unor 
beculețe la pupitrele de 
comandă și control.

Operația cea mai im
portantă însă este turna
rea demenților de radia
toare. Aceasta se va face 
pe 4 conveiere prevăzute 
cu instalații de formare. 
Vizitînd turnătoria, 
văzută cu instalații 
ciale de ventilație și 
diționare a aerului, 
mină fluorescentă 
îți dai seama de condi
țiile optime create pen
tru muncitorii și tehni
cienii din această nouă 
unitate a industriei ma
terialelor de construcții.

După turnare, demen
ții de radiatoare vor fi 
transportați pe benzi ru
lante, în tunelul de ră
cire. De aici, vor fi tre- 
cuți în camera de cură
țire ; apoi vor fi supuși 
la un prim control de 
presiune. Urmează ope
rația de prelucrare și a- 
samblare și un ultim 
popas în tunelul de

pre- 
spe- 
con- 

lu- 
etc.,

vopsire și uscare. Tre- 
‘ că spre 

celelal-
bute reținut 
deosebire de 
te fabrici, noua unitate 
va livra radiatoarele 
pentru calorifere com
plet asamblate și vopsi
te. Datorită utilajelor de 
înaltă productivitate cu 
care va fi înzestrată fa
brica, aici se va realiza 
o producție care va 
asigura nevoile econo
miei naționale cu ra
diatoare în cantități su
ficiente și sortimente 
variate.

Un loc important al 
clădirii îl ocupă și hala 
pentru băi din fontă. Și 
aici tehnica nouă își spu
ne cuvîntul. Mașini mo
derne-vor asigura o pro
ducție anuală de băi pen
tru circa 100.000 aparta
mente. Toate operațiile 
de preparare, elaborare 
și turnare a fontei pen
tru băi vor fi executa
te mecanizat și în 
parte automatizat. Pen
tru producția respectivă 
turnătoria va fi prevăzu
tă cu 2 mașini speciale 
de format cu o produc
ție de 25—30 bucăți pe 
oră.

Operația cea mai im
portantă în fabricarea 
băilor din fontă este e- 
mailarea. Emailul, care 
se prezintă sub formă 
de praf, va fi preparat 
tot aici, în fabrică. A- 
plicarea acestei pudre pe 
baie se 
ajutorul unor site 
bratoare speciale 

asigura

va face cu 
vi

oare 
vor asigura aceeași 
grosime de email pe toa-

Sosirea însărcinatului 
cu afaceri al Finlandei 

la București

La 10 martie a sosit în Capitală 
Valpas Vesa Hiekkanen, noul însăr
cinat cu afaceri Finlandei la 
București. (Agerpres)

Aspect dintr-o secție a întreprin
derii de construcții metalice și pre
fabricate nr. 7 din Capitală. Aici se 
produc diferite construcții metalice 
necesare stațiilor și centralelor elec
trice din țară. (Foto : Agerpres)

tă suprafața băii. Apoi, 
băile sînt încălzite în 
cuptoare speciale la o 
temperatură de 1.100 
grade, operație în urma 
căreia pudra devine 
smalț. Și, după pigmen
tul adăugat în email, 
baia va prinde culori di
ferite : alb, albastru, gal
ben, vernil etc. Timp de 
20 de zile băile vor fi ți
nute intr-un depozit 
special amenajat, la 
„îmbătrînire." In felul 
acesta se asigură o mai 
mare rezistență a emai
lului. Și aici, condițiile 
de muncă vor fi din cele 
mai bune.

Am părăsit șantierul 
fabricii de radiatoare și 
băi, impresionat de rit
mul viu în care se des
fășoară lucrările de con
strucții și montaje, în 
care muncesc construc
torii, montorii, vopsitorii 
și instalatorii. Datorită 
grăbirii ritmului lucrări
lor, pînă în prezent au 
fost terminate, cu mult 
înainte de termen, hala 
centrală și linia ferată ce 
va lega fabrica de gara 
Ciorogîrla. Intr-un sta
diu avansat se află lu
crările la montarea ce
lor 4 linii de formare a 
radiatoarelor. Hotărîrea 
constructorilor și monto- 
rilor este ca în scurt 
timp și acest nou obiec
tiv al industriei construc
țiilor să intre în produc
ție. Șantierele de locuin
țe care împînzesc țara de 
la un capăt la altul aș
teaptă acest lucru.

GH. PETRESCU

M-a impresionai mult progresul 
realizat în Romînia

DECLARAȚIILE SCRIITORILOR AUSTRALIENI 
DYMPHNA CUSACK ȘI NORMAN FREEHILL

Scriitorii australieni Dymphna 
Cusack și Norman Freehill, care ne 
vizitează țara la invitația Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, au 
re cu redactori ai 
și „Agerpres“.

Peste cîteva zile 
vedere Romîniei — 
tele scriitoarea 
îmi pare rău că plec. Sînt aici de 
peste șapte săptămîni și am aflat 
multe lucruri despre viața de toate 
zilele a poporului romîn. Firește, în 
calitate de scriitor, m-am interesat 
în primul rînd despre cărți, în ge
neral. Am fost foarte 
sionată de constatarea 
tre acestea sînt citite 
nai.

Același sentiment 
atunci cînd intrînd în librării, am 
văzut marea varietate a cărților tra
duse din operele unor scriitori stră
ini ca și faptul că pentru a cum
păra o carte trebuie să aștepți la 
rînd.

avut o convorbi- 
Radioteleviziunii

voi spune la re- 
a spus între al- 

Dymphna Cusack.

plăcut impre- 
că multe dln- 
aici în origl-

1-am avut

Trebuie să vă spun de la bun în
ceput — a declarat scriitorul Nor
man Freehill — că sînt copleșit de 
amabilitatea și bunăvoința romîni- 
lor. Ceea ce m-a impresionat însă 
mai mult decît orice este progresul 
realizat aici. Am vizitat o mulțime 
de țări din diferite continente și, 
prin comparație, nu se poate să nu 
rămîi uimit de mulțimea construc
țiilor noi, de ritmul în care se con
struiește aici. Am remarcat, de ase
menea, marele belșug de produse de 
larg consum din magazine. Am pri
vit oamenii care le cumpără și am 
tras două concluzii : în primul rînd, 
producția industriei ușoare a crescut 
considerabil ; în al doilea rînd, se 
vădește bunăstarea populației care 
are posibilitatea să cumpere ceea ca 
se află în magazine. Socot că cea 
mai bună mărturie a frumoaselor 
mele impresii despre țara dv. este 
aceea că am îndrăgit aceste locuri 
pe care sînt hotărît să le revăd cît 
mai curînd. (Agerpres)

o»o

Ministerul Invățămintului și Culturii, 
Comitetul Central al U.T.M., Comitetul 
național pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă și Asociația artiștilor fotografi 
organizează în cinstea celui de-al Vllî-lea 
Festival mondial al tineretului și stu
denților un concurs de fotografii artisti
ce pentru Expoziția internațională de fo
tografii ce se va deschide în zilele fes
tivalului la Helsinki.

Participanții pot prezenta la concurs 
imagini care să oglindească succesele ob
ținute de oamenii muncii din patria 
noastră sub conducerea partidului în 
munca de înfăptuire a planului de 6 ani, 
imagini din industrie, agricultură, as
pecte privind preocupările, condițiile de 
viață, de învățătură, muncă și odihnă 
create în anii regimului democrat-popu
lar oamenilor muncii și tineretului, hotă- 
rirea poporului nostru de a lupta pentru 
apărarea păcii.

La acest concurs pot participa indivi
dual sau colectiv fotografii amatori 
profesioniști pînă la vîrsta de 30 de

Participanții pot trimite : fotografii 
negru sau fotografii color. Numărul 
crărilor fiecărui participant nu 
mitat.

Fiecare lucrare va fi însoțită 
tivul său și de un comentariu 
explice conținutul și va purta 
numele cu adresa autorului și 
crării.

Cu lucrările merituoase, inclusiv cele 
premiate, va fi organizată în Capitală o 
expoziție în cursul lunii mai.

Lucrările și corespondența pentru a- 
cest concurs vor fi trimise pînă la data 
de 26 aprilie 1962 pe adresa : Asociația 
artiștilor fotografi — căsuța poștală nr. 
223 — București I, cu mențiunea „Pen
tru concursul de fotografii artistice'.

(Agerpres)
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Azi în Capitală In cîteva rinduri

Meciuri internaționale la hochei și baschet

0 acțiune samavolnică
Pictorul mexican 

condamnat la 8
D. À. Siqueiros 
ani închisoare

Sînt peste 20 de 
luni de cînd David 
Alfaro Siqueiros, u- 
nul din cei mai mari 
pictori ai contempo
raneității, este de
ținut în mod sama
volnic în închisoa
rea Lecumberri, din 
orașul 
menii 
alături 
muncii 
lume,

Mexico. Oa- 
de cultură, 
de oamenii 
din întreaga 
și-au ridicat 

glasul de protest, cerînd libertate pen
tru marele fiu al poporului mexican și 
fruntaș al Partidului Comunist din 
Mexic.

Manitesfînd un dispreț total față de 
protestele sosite de pe toate continen
tele, autoritățile 
l-au supus unui tratament inuman 
umilitor, ca pe un deținut de drept 
comun, vin acum cu o nouă sfidare la 
adresa opiniei publice : condamnarea 
lui Siqueiros la 8 ani închisoare.

Arestat pentru „vina“ de a fi mili
tat pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale clasei muncitoare și ale po
porului mexican, acest mare artist se 
vede condamnat în propria sa patrie, 
a cărei glorie în artă a dus-o de mult 
peste hotare.

Numele lui David Alfaro Siqueiros, 
eminent artist, neobosit propagandist 
al culturii mexicane, remarcabil luptă
tor pentru pace și prietenie între po
poare, este înscris adînc în inima po
porului său și a tuturor celor care iu
besc arfa adevărată — acea artă care 
reflectă năzuințele și lupta oamenilor 
pentru pace, libertate și progres.

împreună cu întreg poporul nostru, 
artiștii plastici din Republica Populară 
Romînă protestează hotărît, alături de 
poporul mexican și de întreaga ome
nire, împotriva sentinței nedrepte. Ce
rem revizuirea procesului Siqueiros și 
punerea sa imediată în libertate.

I. JALEA 
Președinte al Uniunii Artiștilor 

Plastici din R. ~

mexicane, după ce 
Și .

P. Romînă

DEZVOLTAREA IMPETUOASĂ A AGRICULTURII
ESTE 0 IMPORTANTĂ PIATRĂ DE HOTAR A COMUNISMULUI
Chemarea C.C. al P.C.U.S. adresată lucrătorilor din agricultură, 

tuturor oamenilor muncii din U. R. S. S.
MOSCOVA 12 (Ageițpres). — TASS 

transmite : „Dezvoltarea impetuoasă 
și continuă a agriculturii este o im
portantă piatră de hotar a comunis
mului la care trebuie să ajungem 
cu forțele întregului partid, 
lui popor, ou toată puterea 
iii sovietice", se spune în 
rea Comitetului Central al 
adresată lucrătorilor din agricultură, 
tuturor oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică. Chemarea a fost a- 
doptată la 9 martie la Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S;, care a 
discutat problema sarcinilor parti
dului în vederea îmbunătățirii con
ducerii agriculturii.

în chemare se relevă succesele in
contestabile ale agriculturii sovieti
ce. „Totuși partidul spune pe față 
poporului că ritmul de dezvoltare a 
agriculturii se află încă în urma rit
mului de creștere a industriei și nu 
corespunde necesităților tot mai 
mari ale populației".

Comunismul nu poate fi construit 
fără o industrie puternică, de prim 
rang, se spune în chemare. Comunis
mul este, de asemenea, de necon
ceput fără o agricultură foarte dez
voltată. Agricultura socialistă dispu
ne de posibilități uriașe.

Comitetul Central al P.C.U.S. chea
mă pe toți oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică „să depună maximum 
de eforturi pentru ca începînd chiar 
de anul acesta și în următorii ani, 
în fiecare republică, ținut, regiune, 
în fiecare raion, colhoz și sovhoz să 
se asigure creșterea vertiginoasă și 
puternică a producției agricole“.

Ca și pînă acum una din princi
palele sarcini este sporirea prin toa
te mijloacele a producției de cerea
le, baza întregii producții agricole. 
In locul sistemului de agricultură cu 
ierburi trebuie să se introducă pe 
scară largă semănături de culturi 
prășitoare și leguminoase de înaltă 
productivitate, trebuie dusă lupta 
pentru obținerea unei producții ma-

întregu- 
orîndui- 
chema- 
P.C.U.S.

xime pe fiecare hectar cu cea mai 
mică cheltuială de muncă și mij
loace.

Comitetul Central al P.C.U.S. chea
mă la desfășurarea unei mișcări de 
masă pentru obținerea la hectar în 
fiecare gospodărie a unei cantități 
de 20—25 chintale de grîu și alte 
culturi cerealiere, a unei cantități de 
50 chintale porumb și cel puțin 25 
chintale bumbac. Sarcini concrete a- 
semănătoare se trasează și în ve
derea sporirii recoltelor de alte 
culturi agricole.

In chemare se spune : „Reorgani-

zarea conducerii agriculturii, trasată 
de Plenara din martie a C.C. ai ; 
P.C.U.S., va avea pentru dezvolta
rea economiei naționale aceleași 
rezultate importante pe care le-a 
avut reorganizarea conducerii in
dustriei“.

Comitetul Central ai P.CiU.S. chea
mă pe oamenii muncii să iacă tot 
ce este necesar pentru ca în 1962 
fiecare colhoz și sovhoz să-și înde
plinească planurile prevăzute. „A- 
vîntul puternic al producției agri
cole este sarcina întregului partid, 
a întregului popor sovietic“, se sub
liniază in chemare.

■O 9 O------- r—

închticrce Congresului Partidului progresist 
al oamenilor muncii din Cipru

NICOSIA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 11 martie a luat sfîr- 
șit cel de-al X-lqa. Congres al Parti
dului progresist al oamenilor mun
cii din Cipru .(A.K.E.L.).

Congresul a adoptat două rezo
luții. Al X-lea Congres al A.K.E.L., 
se spune într-una din aceste re
zoluții, consideră de datoria sa să 
exprime cel mai hotărît protest îm
potriva existenței și menținerii în 
Cipru a bazelor militare și atomice 
engleze și cere lichidarea lor.

Congresul sprijină în întregime 
rezoluția recent adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U. cu privire

la transformarea continentului afri
can într-o zonă denuclearizată și 
propunerea reprezentantului Cipru- •' 
lui la O.N.U. ca Ciprul să fie inclus ’ ' 
în această- zonă denuclearizată.

într-o altă rezoluție, Congresul 
își exprimă solidaritatea cu Manolis 
Glezos, eroul național al Greciei, și 
cu alți luptători pentru democrație 
care zac în închisorile Greciei și 
cere eliberarea lor.

Delegații la Congres au ales noua 
conducere a partidului și au adop
tat modificările la statutul partidu
lui. Ezekias Papaioannu a fost re
ales secretar general al partidului.

..............© O ....... ... ......

Plenara C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea

-<>•<>■

Ideile comunismului 
nu pot fi întemnițate !

loc

pri
de 
de

Capitala țării noastre este de 
cîteva zile gazda unor formații 
sportive de pește hotare. Este 
vorba în primul rînd de reduta
bila selecționată de hochei pe 
gheață a R. S. Cehoslovace care, 
după turneul Întreprins în Uniu
nea Sovietică, va juca și la 
București. Hocheiștii cehoslovaci 
sînt bine cunoscuți amatorilor de 
hochei din lumea întreagă. Ei au 
cîștigat de mal multe oii titlul 
de campioni mondiali și euro-

peni la acest sport. In meciul a- 
mical de astă seară de pe pati
noarul artificial „23 August' re
prezentativa R. S. Cehoslovace 
va întîlni selecționata R. P. Ro
mine. Partida începe la ora 19.

Tot astă seară va avea loc șl 
întîlnirea internațională de bas
chet dintre echipele masculine 
Ț.D.N.A.-Sofia și campioana țării 
noastre Steaua. Meciul acesta se 
va disputa în sala Dinamo, de 
la ora 19,30.

Volei

T.S.K.A. Moscova — Progresul București 3-2
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Luni 

seara s-a disputat la Moscova cel 
de-al 3-lea meci dintre echipele 
T.S.K.A. și Progresul București, an- 
gajate în lupta de calificare pentru 
„Cupă^:.jiampionilor europeni“ la 
volei masculin.

După o întrecere sportivă extrem 
de strînsă, victoria a revenit cu 3-2 
(15-6, 13-15, 13-15, 15-7, 15-9) voleiba
liștilor sovietici. Echipa T.S.K.A. 
Moscova s-a calificat astfel pentru 
etapa următoare, a competiției

Comisia tehnică a Federației interna
ționale 
Berna, 
rare a 
bal în 
între 8—15 iulie în R. P. Romînă.

Cele 9 echipe participante au fost 
împărțite în trei grupe, după cum urmea
ză : Grupa I-a : R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, U.R.S.S. ; Grupa Il-a : R. P. 
Ungară, Danemarca, Japonia ; Grupa 
III-a : R. P. Romînă, R. P. Polonă, Iu
goslavia.

de handbal, întrunită recent la 
a stabilit sistemul de desfășu- 
campionatului mondial de hand- 
7, care va avea loc anul acesta

ii
Primul concurs hipic în aer liber, des

fășurat pe baza din Calea Plevnei, s-a 
bucurat de participarea călăreților frun
tași din cluburile bucureștene. Foarte 
bine s-au prezentat componență lotului 
republican. Proba de obstacole semigrea 
a fost cîștigată de Gh. Langa pe calul 
Rapsod, urmat de V. Pinciu pe Clasic. 
Gh. Langa a mai ciștigat, de asemenea, 
proba de cat. ușoară cu calul Severin.

★
In cea de-a treia partidă a meciului 

de șah pentru desemnarea celui de-al 
6-lea participant la turneul candldaților 
de la Curacao, Benko l-a învins pe Gli- 
gorlcl. După disputarea partidelor din 
tur, Stein și Benko au cite un punct și 
jumătate fiecare, iar Gligorici 0 puncte.

★

Echipa Stade Française s-a calificat 
pentru etapa următoare a „Cupei cam
pionilor europeni' la volei, Invlnglnd cu 
3—0 (12, 2, 10) formația S. K. Bsplnho, 
campioana Portugaliei.

lA.g*rpre«)

WASHINGTON 12 (Agerpres). — James Jackson, redactor-șef al zia
rului „The Worker“, a fost condamnat la șase luni închisoare pentru 
refuzul de a comunica tribunalului și marelui juriu federal numele 
colaboratorilor ziarului, ale conducătorilor P.C. din S.U.A. și ße a răs
punde la întrebările referitoare la politica, activitatea practică a zia
rului și la legăturile lui cu Partidul Comunist din S.U.A.

.* i*
Condamnarea Iul James Jackson, re

dactor șef al ziarului „The Worker“, 
are loc după aruncarea în închisoare a 
veteranului mișcării comuniste din 
S.U.A. Philip Barf, 
„acuzații“ 
trădeze cauza 
lupfă, să dea pe mîna poliției 
feni cu vederi progresiste.

Condamnarea lui Jackson ca șl cele
lalte măsuri represive din ultima vreme 
împotriva membrilor partidului comu
nist vădesc intensificarea campaniei 
anticomuniste a reacțiunii din S.U.A. 
Toate acestea se întîmplă concomitent 
cu pregătirile care sînt în foi în vede
rea procesului intentat P.C. din S.U.A. 
pe motivul încălcării legii fasciste 
McCarran.

Incercînd să lovească în comuniști, 
cercurile reacțiunii urmăresc să reprime 
pe cei mai hotărîți luptători pentru in
teresele vitale ale poporului ameri
can. Ziarul muncitoresc „The Worker“ 
(care apare în cele mai grele condiții) 
a demascat cu vigoare legăturile din
tre marele business și militariștii din 
Pentagon ; recent redacția ziarului l-a 
invitat pe ministrul Justiției, Robert 
Kennedy, la o discuție publică despre 
libertatea presei în S.U.A, Urmarea : 
James Jackson, redactorul ziarului, a 
fost condamnat.

Ce-i determină pe guvernanții ame
ricani să-și întețească represiunile îm
potriva comuniștilor ?

In ultima vreme și îndeosebi după 
anunjarea de către S.U.A. a unei noi 
serii de experiențe nucleare un număr 
tot mai mare de americani iau atitu
dine împotriva cursei înarmărilor, se 
pronunjă pentru pace și prietenie între 
popoare.

Totodată în rîndurile unor pături 
largi din S.U.A. — și, ceea ce este 
remarcabil, ale tineretului — a crescut 
simțitor interesul față de ideile mar- 
xisf-leniniste. După cum se știe, con
ducători ai P.C. din S.U.A. au fost in
vitați în ultima vreme la mai multe 
universități, școli și adunări publice 
pentru a expune programul partidului. 
Tocmai faptul că ideile păcii și pro
gresului își fac drum tot mai larg tre
zește spaimă în rîndurile reacțiunii a- 
mericane. Persecuțiile împotriva comu
niștilor din S.U.A. sînt dovadă nu de 
forță, ci de slăbiciune.

Caracterul fățarnic al democrației 
burgheze este demonstrat încă odată 
de faptul că sentințele de condam
nare în procesele împotriva comuniști
lor sînt pronunțate în numele unor 
paragrafe ale Constituției americane, 
care proclamă drepturile cetățenilor, 
și care — așa cum a arătat și Jackson 
la proces — sînt călcate în picioare.

Heusinger să fie deferit 
justiției !

Miting la Chicago
NEW YORK 12 (Agerpres). — Zia

rul „WORKER“ relatează că parti
cipanții la un miting care a avut 
loc la Chicago au cerut să fie adus 
în fața justiției fostul general nazist 
Heusinger, în prezent președintele 
Comitetului militar permanent al 
N.A.T.O., pentru crime de război 
împotriva omenirii. Generalul în re
tragere Hugh Hester, care a luat 
cuvîntul la miting, a criticat gu
vernul S.U.A. pentru faptul că ofe
ră adăpost acestui criminal de război 
nazist

comuniste
In ambele cazuri 

au refuzat cu demnitate să 
nobilă pentru care 

cetă-

Tabloul este completat de faptul că 
paralel cu represiunile anticomuniste, 
autoritățile americane încurajează actir 
vifatea elementelor fasciste care devin 
fot mai insolente. Toate acestea dez
văluie adevărata față a „democrației" 
americane, căreia apologeții capitalis
mului îi înalță osanale. '

Popoarele iubitoare dé libertate, și 
printre ele poporul romîn, înfierează 
persecufiile îndreptate'împotriva mem
brilor P.C. din S.U.A. și cer cu holă- 
rîre ca ele să înceteze.

Ideile comuniste care au devenit 
steagul epocii noastre nu pot fi puse 
sub obroc, nu pot fi întemnițate. Ele 
își fac irezistibil drum spre mințile și 
inimile oamenilor iubitori de pace, 
democrație și progres.

PHENIAN 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarul „NODON SIN- 
MUN” publică comunicatul infor
mativ cu privire la plenara lărgită 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea care a avut 
în zilele de 6-8 martie.

Plenara a discutat problema 
vind activitatea organizațiilor 
partid din provincia Hvanheul
sud. Raportul la plenară a fost pre
zentat de tovarășul Kim En Ciju, 
șeful secției organizatorice și de 
instructori a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. Plenara a che
mat comitetele de partid de toate 
gradele să pună capăt fenomenelor 
de substituire a activității lor mun
cii administrative și economice și 
să-și concentreze forțele asupra 
muncii de partid și prin aceasta să

întărească munca politică organiza
torică de partid.

Plenara a atras atenția asupra 
necesității ca comitetele de partid'1 
de toate gradele să-și îmbunătă-. 
țească munca cu cadrele, cu mem-x 
brii de partid și cu masele popu
lare, să îmbunătățească conduce-... 
rea organizațiilor oamenilor mun- ■ 
cii, să-și perfecționeze metodele de 
muncă. Plenara a atras în mod serios 
atenția asupra necesității intensifi
cării muncii educative de partid și 
a desfășurării muncii ideologice e- - 
ducative în strînsă legătură cu via-> ’ 
ța, pentru a înarma pe membrii de 
partid și pe oamenii muncii cu • 
ideile revoluționare și pentru a le i 
ridica și mai mult conștiința lor de 
clasă.

La plenară, tovarășul Kim Ir Sen 
a rostit o cuvîntare.

o» o

Comisia C.A.E R. pentru construcții

Consfătuirea grupului de lucru 
pentru tehnica sanitară

SOFIA 12 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite : între 5 și 10 martie a.c. 
a avut loc la Sofia cea de-a doua 
consfătuire a grupului permanent 
de lucru pentru tehnica sanitară 
din cadrul Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții.

Consfătuirea a aprobat planul di
recțiilor principale de lucru ale 
grupului pentru perioada pînă

în 1965, planurile de activitate 
anii 1962 și 1963 și a elaborat 
spectiva generală în domeniul 
voltării tehnicii sanitare pe perioa
da planului general de perspectivă 
pînă în anul 1980. Au fost discutate 
de asemenea problemele unificării 
normelor de proiectare.

Consfătuirea a decurs în spiritul 
prieteniei și înțelegerii depline.

Vești din țările socialiste
La Leningrad se consiruiește

Un cartier cît un oraș mijlociu
ȚT n partea de sud 

a Leningradului 
se construiește un car
tier cît un oraș pen
tru o populație de 
250.000 de locuitori, 
(egal ca mărime cu 
orașele Oklahoma-City 
(S.U.A.), Bratislava 
(R . S. Cehoslovacă) 
sau Szczecin (R. P. 
Polonă).

In această parte, 
denumită raionul Mos
cova, se construiește 
aproape o cincime din 
totalul caselor de lo
cuit care urmează a

fi ridicate la Lenin
grad. Pînă în anul 1965, 
aici se vor construi 
peste 60.000 de aparta
mente.

înainte de Revolu
ția din Octombrie 
1917, acest raion nici 
nu era inclus în zona 
orașului, era doar o 
periferie murdară.

Astăzi aceste locuri 
au devqnit de nerecu
noscut. Centrul raio
nului îl constituie bu
levardul Moscovei — 
cel mai mare din Le-

ningrad — în lungime 
de 10 km și lat de a- 
proape 60 m. In par
tea de nord a raionu
lui se află Parcul Vic
toriei, ale cărui alei 
sînt împodobite cu 
busturile unor eroi ai 
celui de-al 2-lea război 
mondial. In raionul 
Moscova funcționea
ză în prezent 52 de 
școli, 3 instituții de în- 
vățămînt superior și 8 
școli medii de specia
litate, zeci de biblio
teci, cluburi, case de 
cultură, cinematografe.

Eogătii din adîncunle 
pămîntiPm

ȚT n R. P. Polonă au fost ela- 
borate proiecte de con

struire a unor cariere noi unde 
extracția de cărbune se va ri
dica la aproximativ 34 mili- 
oane tone anual. In regiunile 
unde anterior au fost descoperite 
zăcăminte de cărbune brun, unele 
proiecte se și înfăptuiesc.

In etapa următoare se vor con
strui cariere noi în raionul Gu
bin (voievodatul Zielona Gora) 
unde zăcămintele de huilă sînt 
evaluate la 500.000.000 tone. Re
cent, a fost terminată analiza ză- , 
cămintelor descoperite în raionul 
Scinawa, voievodatul Wroclaw, 
unde rezervele de cărbune sînt 
evaluate 3.000.000.000 tone.

Tip nou de tren Diesel
la „Ganz“
„Ganz“ din Buda- 

au produs recent un 
tren Diesel. Format

BTT zinele 
pesta 

nou tip de 
din patru vagoane el asigură 
transportul 
pasageri. Interioarele vagoanelor 
au fost executate din diferite 
mase plastice, iar vagonul res
taurant. este înzestrat cu un bar. 
Pentru a amortiza trepidațiile 
vagoanelor, au fost folosite dife
rite dispozitive. Astfel, dintr-un 
pahar plin, așezat pe masă, apa 
nu se varsă nici la o viteză de 
120 km pe oră. La confortul com
partimentelor contribuie și insta
lația de condiționare a aerului, ca 
și iluminatul plăcut realizat cu 
tuburi luminiscente.

Trenul este înzestrat cu două 
motoare Diesel. Munca mecanicu
lui este mult ușurată de o insta
lație electropneumatică, care exe
cută majoritatea operațiilor de 
conducere, asigurînd și sincroni
zarea motoarelor.

confortabil a 150 de

■M

H. P. MONGOLA. Membri al G.A.C. „Munca' din Samon Dalai vînd 
lapte statului.
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înaintea începerii lucrărilor

Vizita delegației parlamentare 
romîne în

Comitetului celor 18 state pentru dezarmare
Scrisorile lui A. A. Gromîko

adresate lui U. Thant
PARIS 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : La 11 martie au luat 
sfîrșif la Paris lucrările Congresului 
național pentru apărarea păcii din 
Franța.

Congresul a discutat pe larg sarci
nile care stau în fața luptătorilor pen
tru pace din Franța, subliniind oportu
nitatea și importanța convocării Con
gresului Mondial pentru pace și dezar
mare.

în rezoluția în problema dezarmării 
se condamnă refuzul guvernului fran
cez de a participa la tratativele de la 
Geneva pentru dezarmare. „Datoria 
noastră și responsabilitatea față de ge
nerațiile viitoare, se spune în rezolu
ție, cer în mod imperios ca partizanii 
păcii din Franța și, îndeosebi, tineretul 
nostru să nu precupețească nici un 
efort pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale totale și controlate".

DER ZEIT“ 
Prezidiului 
păcii din 

: ca marile 
și

s Buletinul „STIMME . 
a publicat declarația 
Consiliului partizanilor 
Austria, în care se cere 
puteri, și în primul rînd S.U.A. 
Uniunea, Sovietică, să ajungă la un 

. acord privind dezarmarea generală, 
precum și interzicerea armei nuclea
re șj experiențelor cu această armă. 
Tratativele cu privire la dezarmare, 
care vor începe în ziua de 14 martie la 
Geneva, pot căpăta o importanță 
excepțională, se spune în declarație, 
dacă toți participanții la tratative 
vor tinde în mod serios spre reali
zarea unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală.

© Opinia publică australiană pro
testează împotriva hotărîrii Statelor 
Unite de a efectua experiențe nu
cleare în atmosferă în regiunea 
insulei Christmas. In semn de pro
test, participanții la Mișcarea austra
liană pentru dezarmarea nucleară 
au postat în nöaptea spre 11 martie 
pichete în jurul clădirii consulatului 
S.U.A. de la Melbourne. Printre par
ticipant se aflau studenți ai Uni
versității din Melbourne. „Cerem in
terzicerea experiențelor“, „Experien
țele nucleare aduc moartea“, „Cerem 
organizarea de tratative cu privire 
la încetarea experiențelor" — era 
scris pe pancartele purtate de parti
cipanții la pichete. I

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
Guvernul sovietic acordă o mare 

însemnătate propunerii cu privire 
la convocarea unei conferințe spe
ciale pentru semnarea unei conven
ții cu privire Ia interzicerea folosi
rii armei nucleare.

Andrei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a făcut 
cunoscut acest lucru în scrisoarea 
adresată secretarului general provi
zoriu al O.N.U., ca răspuns la o scri
soare a lui U Thant decurgînd din 
rezoluția în această problemă adop
tată la recenta sesiune a O.N.U.

Amintind de apelurile Uniunii So
vietice adresate S.U.A., Marii Bri
tanii și celorlalte state de a-și asu
ma obligația solemnă și necondițio
nată de a renunța la folosirea armei 
nucleare și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă, A. 
Gromîko subliniază : „Guvernul so
vietic a primit cu deosebită satisfac
ție faptul că acum Organizația Na
țiunilor Unite s-a; pronunțat în fa
voarea adoptării acestui angajament 
de către state“.

încheierea convenției, se spune în 
scrisoare, ar CQnțribui Ia destinde
rea încordării internaționale, la în
tărirea încrederii între state, și ce 
este deosebit de important, la rezol
varea problemei dezarmării generale 
și totale.

Intr-o altă scrisoare adresată lui

U Thant, A. Gromîko reafirmă po
ziția guvernului sovietic în sensul că 
statele care nu dețin arma nucleară 
să-și ia angajamentul să nu o pro
ducă, să nu și-o însușească și să nu 
permită amplasarea acestei arme pe 
teritoriul lor.

Uniunea Sovietică este gata să-și 
ia angajamentul de a nu transmite 
arma nucleară, precum și informa
țiile referitoare la fabricarea ei al
tor țări dacă S.U.A., Anglia și 
Franța își vor lua angajamente 
exact asemănătoare.

In continuare în scrisoare se spu
ne : Guvernul sovietic sprijină întru- 
totul hotărîrea cu privire la trans
formarea Africii într-o zonă denu- 
clearizată și cheamă toate celelalte 
state și în primul rînd puterile care 
dețin arma nucleară Ia respectarea 
acestei hotărîri.

U.R.S.S. consideră de datoria 
sa să-și aducă contribuția la 
aplicarea în practică a propunerii 
Poloniei cu privire la crearea unei 
zone denuclearizate în Europa cen
trală, a R. P. Chineze cu pri
vire la crearea unei zone de
nuclearizate în regiunea Extremului 
Orient și în bazinul Oceanului Pa
cific, precum și a planurilor asemă
nătoare în ce privește Orientul A- 
propiat și Mijlociu, a 
Adriaticii și a altor 
lumii.

Balcanilor și 
regiuni ale

Cerințele opiniei publice și ecoul lor

Consfătuirea 
reprezentanților Comitetelor 

de colaborare balcanică
SOFIA 12 (Agerpres). — Cea de-a 

doua consfătuire a reprezentanților 
Comitetelor de colaborare balcani
că și-a continuat lucrările la 11 
martie. La discuțiile pe marginea 
raportului prezentat de academicia
nul Sava Ganovski, președintele Co
mitetului bulgar pentru colaborare 
și înțelegere în Balcani, și a ra
portului prezentat de S. Merkuris, 
președintele Mișcării elene pentru 

.înțelegere în Balcani, au participat: 
fostul ministru al Afacerilor Exter
ne, vicepreședintele Mișcării elene 
pentru înțelegere în Balcani, Pericle 
Arghiropulos ; conducătorul delega
ției Ligii iugoslave pentru pace, 
independență și egalitate în drep
turi a popoarelor. Dobrivoe Vidici ; 
președintele Comitetului romîn pen
tru colaborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Balcani, Mi
hail Ghelmegeanu ; secretarul gene
ral al Ligii iugoslave pentru 'pace, 
independență și egalitate în drep
turi a popoarelor, Miroslav Vitoro- 
vici ; vicepreședintele Comitetului 
bulgar pentru colaborare și înțele
gere în Balcani, academicianul 
Petko Stainov ; membrul delegației 
Comitetului romîn pentru colabora
re și înțelegere reciprocă între po
poarele din Balcani, Vasile Florea ; 
membrul Comitetului bulgar, Meto- 
di Popov ; membrul delegației Miș
cării elene pentru înțelegere în Bal
cani, deputatul E.D.A., Ioanidis E- 
vanghelidis ; deputatul Partidului 
Liberal din Grecia, fost ministru, 
Emanuil Kotris.

★
SOFIA 12 (Agerpres). — La 12 martie 

Anton Iugov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, a primit pe par
ticipanții la cea de-a doua Consfătuire a 
reprezentanților Comitetelor de colabo
rare balcanică. In cadrul întîlnirii care 
s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au avut Ioc convorbiri în 
care participanții și-au exprimat dorința 
de lărgire a relațiilor și colaborării în
tre popoarele balcanice.

DJAKARTA 12 (Agerpres). — Du
minică 11 martie a sosit la Djakarta, 
venind din Rangoon, delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mine, condusă de acad. prof. Ștefan 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

Delegația a fost întîmpinată la ae
roport de Arudji Kartavinata. prim- 
vicepreședinte al Parlamentului in
donezian, Suabamia, Lukman, Mur- 
salin, membri ai guvernului și vice
președinți ai parlamentului, Sofian, 
vicepreședintele Comisiei pentru 
Afacerile Externe a parlamentului, 
deputați — membrii delegațiilor par
lamentare indoneziene care au vizi
tat R.P.R., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, con
ducătorii Asociației de prietenie In- 
donezia-Romînia, șefi ai misiunilor 
diplomatice și consulare din Dja
karta. De față au fost de asemenea 
Pavel Silard, ambasadorul R.P.R. în 
Indonezia, și membrii ambasadei. 
Arudji Kartavinata a rostit cuvîntul 
de bun sosit la care a răspuns acad, 
prof. Ștefan Nicolau. După-amiază 
delegația Marii Adunări Naționale

Indonezia
a făcut o vizită lui Arifin, președin
tele parlamentului. Au fost prezenți 
vicepreședinții parlamentului, mem
bri ai Comisiei pentru Afacerile Ex
terne a parlamentului și alții.

Delegația a fost însoțită de Pavel 
Silard, ambasadorul R.P.R. în Indo
nezia.

După cum transmite agenția An
tara, în seara aceleiași zile Arifin, 
președintele Parlamentului indone
zian, a oferit un dineu în cinstea 
delegației romîne. La dineu Arifin 1 
a subliniat bunele relații și colabo
rarea mutuală care există între In
donezia și Romînia în domeniile po
litic, economic și cultural.

In cuvîntarea sa, conducătorul de
legației romîne, Ștefan Nicolau, a 
exprimat sprijinul R. P. Romîne 
pentru dreptul legitim al Indoneziei 
asupra Irianului de vest, ocupat de 
olandezi. Totodată el a subliniat po? 
litica comună a Indoneziei și R. P. 
Romîne de apărare a păcii și dezvol
tare a colaborării internaționale.

Luni delegația parlamentară ro- 
mînă a depus o coroană de flori la 
cimitirul eroilor indonezieni.

o a o--------

Declarațiile lui ]. Cyrankiewicz și A. Rapacki
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Im’ lui polonez. în aceste condiții ar fi 

chiar greu să-ți iei răspunderea 
pentru securitatea unei ambasade 
vest-germanc la Varșovia.

J. Cyrankiewicz a subliniat, in 
încheiere, că temelia temeliilor 
securității Poloniei și apărării fron
tierelor pe Oder și Neisse este a- 
lianța cu U.R.S.S. și cu întregul la
găr socialist.

La rîndul său, A. Rapacki, minis
trul de Externe, referindu-se la 
garanțiile pentru Berlinul occi-- 
dental pe care le 1 cer unele puteri 
occidentale, a spus : Despre aseme
nea garanții se va putea vorbi nu
mai în cazul în care statele occi
dentale vor oferi ele însele garan
ția că vor respecta drepturile suve
rane ale R. D. Germane, nu vor în
zestra cu arma atomică Bundes- 
wehrul și se vor pronunța în mod 
clar în problema frontierelor polo
neze de pe Oder-Neisse.

tr-un interviu acordat ziarului fran
cez „LE MONDE”, cancelarul Ade
nauer a afirmat că R.F.G., chipurile, 
„a încercat în repetate rînduri să ob
țină o apropiere” de Polonia. A- 
ceastă afirmație a fost dezmințită 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, J. Cyran
kiewicz, într-o cuvîntare rostită la 
Uzina chimică „Oswiecim”. Dacă 
Adenauei' consideră drept încercări 
de a se apropia de noi, dorința de 
a absorbi R.D.G. și de a se apropia 
de granițele noastre — iar acesie 
încercări el le-a întreprins, incon
testabil — noi ne bucurăm că ele 
n-au reușit pînă în prezent și nu 
se vor încununa de succes nici în 
viitor, a spus J. Cyrankiewicz.

Fără o recunoaștere a frontiere
lor poloneze pe Oder și Neisse, re
lațiile diplomatice cu R.F.G. sînt im
posibile, a subliniat șeful guvernu-

■«
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Aspect de la o demonstrare pen
tru pace, ce a avut Ioc recent la 
Milano (Italia).

în Camera Comunelor
Anunțarea hotărîrii Statelor Unite 

de a relua, cu sprijinul guvernului 
englez, experiențele nucleare în at' 
mosferâ a trezit o vie nemulțumire 
și indignare în opinia publică. Ele 
și-au găsit expresia în numeroase 
demonstrații de protest, cum a fost 
cea organizată duminică în piața 
Trafalgar din Londra.

Ecourile acestei nemulțumiri cres- 
cînde au ajuns pînă în Camera Co
munelor, unde, în cursul săptămînii 
trecute, au avut loc dezbateri asu
pra politicii guvernului în proble
mele militare.

Dezbaterile au oglindit într-o oare
care măsură iniluența crescîndă pe 
care o are politica de pace a 
U.R.S.S. și a celorlalte țări socialis
te asupra opiniei publice din Anglia. 
Macmillan însuși anunțase cu puțin 
înainte pe membrii Camerei Comu
nelor despre cea mai recentă mani
festare a acestei politici, adică des-

pre mesajul prin care guvernul so
vietic își exprimă acordul ca lucră
rile Comitetului pentru dezarmare al 
celor 18 state să înceapă la nivelul 
miniștrilor de Externe. El a apreciat 
acest mesaj ca favorabil tratativelor 
,ill||||||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll>.

Corespondență din Londra
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ce urmează să înceapă la Geneva. 
In această lumină s-au conturat mai 
viu criticile la adresa hotărîrii S.U.A. 
de a relua experiențele.

„In numele meu și în numele mul
tor membri laburiști ai Camerei Co
munelor, condamn hotărîrea de a 
relua exploziile nucleare americano- 
engleze, a’ declarat Emrys Hughes, 
care a luat primul cuvîntul. Nu sînt 
de acord cu declarația lui Gaitskell, 
liderul partidului laburist, care a

Concluziile unui grup internațional de experți

„Dezarmarea generală ar constitui 
omenire“o binefacere pentru întreaga

ad- 
în- 
pă-

•••••" ■ ' ■ ' ‘ .......- . - ■
tonio Mayobre, ambasado
rul Venezuelei în S.U.A. ; 
prof. Alfred Sauvy, directo
rul Institutului național de 
studii demografice (Franța) ; 
Ludek Urban (R. S. Ceho
slovacă). Grupul de experți 
a fost însărcinat de Aduna
rea Generală a O.N.U. să

Cercurile imperialiste, 
versare ale dezarmării, 
cearcă să acrediteze 
rerea că înfăptuirea dezar
mării generale și totale ar 
provoca mari perturbări în 
economia diferitelor țări, ar 
atrage după sine nefolosirea 
brațelor de muncă, criză e- 
conomică. Astfel, Orwald 
Recook, președintele lui 
„Aero Space Industries As
sociation", vorbește cu ne
liniște despre urmările „a-
proape catastrofale" pe
care le-ar avea asupra eco
nomiei americane sistarea 
producției de armament, iar
T. Coleman Andrews, fost 
comisar pentru venituri in
ferne în S.U.A., este de-a 
dreptul alarmat la gîndul 
că propunerile de pace ale
U. R.S.S. ar putea căpăta 
viață. „Acceptarea unei ast
fel de oferte de pace — de
clară el — ne va duce la o 
depresiune cum nu a cu
noscut vreodată America“.

Asemenea „argumente“ 
ale profitorilor cursei înar
mărilor au primit din nou o 
ripostă hotărîtă într-un do
cument oficial al O.N.U. La 
11 martie a fost dat publici- Adunării Generale a O.N.U. 
tății raportul grupului inter
național de experți, alcătuit 
din economiști și profesori 
universitari din 10 țări cu 
privire la . efectele dezar
mării generale și totale asu
pra economiei mondiale. 
Grupul a fost format din 
prof. V. Y. Abolfin (U.R.S.S.); 
Mamoun Beheiry (Sudan); 
prof. Arthur Brown, univer
sitatea din Leeds (Anglia) ; 
Aftab Ahmad Han, econo
mist (Pakistan) ;■ prof. B. N. 
Ganguli (India) ; prof. Oscar 
Lange (R. P. Polonă) ; prof. 
V. Leontief de la Universi
tatea Harvard (S.U.A.), An-

constituie „o gravă primej
die politică“ și impun „o 
grea povară economică și 
socială”, experții subliniază 
că într-o lume în care dez- 

generală ar fi o 
VOR

armarea
realifafe, GUVERNELE
PUTEA ACORDA O ATEN
ȚIE MAI MARE ÎNVĂȚĂ-

Cu miliardele cheltuite 
pentru I n arm ar e

de dolari cit se cheltuiește anual 
înarmare s-ar putea construi :

• Cu 120 dc miliarde 
în întreaga lume pentru 
12.000.000 de locuințe, 60.000 de școli, 12.000 de spitale.

O „Dacă numai o parte a cheltuielilor militare, să zicem 
10 la sută, ar fi folosite pentru propășirea uriașelor re
giuni slab dezvoltate din lume, atunci foametea, bolile și 
analfabetismul ar fi lichidate în 20 de ani' — afirmă cu
noscutul fruntaș al vieții publice din America Latină 
II. Salamea.

O Potrivit calculelor unor economiști americani, înce
tarea cursei înarmărilor și dezvoltarea industriei de pace 
ar da de muncă unui număr de 13 milioane de muncitori 
americani.

elaboreze acest raport, care 
va fi înaintat țărilor partici
pante la conferința pentru 
dezarmare de la Geneva, 
precum și Consiliului eco
nomic și social al O.N.U. și

Concluzia majoră a ra
portului este că dezarmarea 
generală și totală „AR CON
STITUI O BINEFACERE 
PENTRU ÎNTREAGA OME
NIRE“. „Nu trebuie să existe 
îndoieli — se subliniază în 
raport — că trecerea la 
scopuri pașnice a resurselor 
folosite în prezent în dome- . 
niul militar poate fi reali
zată spre binele tuturor ță
rilor și poate duce la îmbu
nătățirea condițiilor econo
mice și sociale în lume". 
Arătînd că în momentul 
față cheltuielile militare 
care sînt evaluate de 
perți la aproximativ 120 
îiarde de dolari anual

de

in- 
Vin

MÎNTULUI, SĂNĂTĂȚII, 
DICÄRII NIVELULUI 
TRAI, ASIGURĂRILOR 
CIALE, ȘTIINȚEI Șl ARTE
LOR. El ADAUGĂ CĂ DEZ
ARMAREA VA PERMITE 
INTENSIFICAREA COLABO
RĂRII INTERNAȚIONALE ÎN 
DOMENIILE “*• “
NERGIEI 
SCOPURI 
TARILOR
PLORĂR1I ARCtlCEl Șl AN
TARCTICEI, TRANSFOR
MĂRII CLIMEI UNOR MARI 
REGIUNI DE PE PĂMÎNT.

în ce privește țările slab 
dezvoltate, raportul sublinia
ză că acestea ar avea numai 
de cîștigat de pe urma . li
chidării încordării interna
ționale, iar dezvoltarea lor 
economică ar fi accelerată 
ca urmare a ajutorului țărilor 
industrializate dezvoltate, 

în sfîrșit, grupul de ex-

RI
DE 

-SO-

FOLOSIRII E-
ATOM1CE ÎN 

PAȘNICE, CERCE- 
SPAȚIALE, EX-

ex-
mi-
— perți a precizat că trecerea

de la economia de război 
la cea de pace și readaptă
rile necesitate, efectuate 
după cel de-al doilea război 
mondial, au fost de o am
ploare mult mai mare și au 
fost mult mai complicate de- 
cîf cele care ar fi determi
nate astăzi de o dezarmare 
generală și totală.

Concluziile grupului 
fernațional de experți
astfel să dovedească odată 
în plus că dezarmarea ge
nerală și totală corespunde 
intereselor generale ale 
omenirii. Cu excepția inte
reselor trusturilor, pentru 
care cursa înarmărilor repre
zintă cea mai grasă aface
re. Să menționăm, de pildă, 
că numai compania „Gene
ral Dinamics“, care produce 
rachete balistice, avioane 
militare și alte tipuri de ar
mament, și-a mărit profitu
rile în decurs de 10 ani de 
la 1.800.000 la 91.800.000 
dolari, adică de 51 de ori.' 
Dezarmarea generală — sar
cină pe deplin realistă în 
actualele condiții internațio
nale — poate fi înfăptuită 
prin lupta popoarelor pen
tru înfrîngerea opoziției ad
versarilor dezarmării.

Apariția ace.stui document 
în ajunul începerii lucrărilor 
de la Geneva ale „Comite
tului celor 18 state“ subli
niază și mai mult necesita
tea ca toți participanții la 
tratative să depună eforturi 
pentru a se urni din loc 
problema dezarmării gene
rale și totale și a se ajunge 
la rezultate efective. Tocmai 
acest spirit călăuzește de
legațiile U. R. S. S,, ale 
celorlalte țări socialiste — 
membre ale Comitetului, 
printre care și delegația ță
rii noastre.

aprobat reluarea experiențelor ter
monucleare de către Statele Uni
te". Subliniind că U.R.S.S. a contri
buit la slăbirea încordării internațio
nale, Hughes a chemat guvernul 
englez să dea dovadă de indepen
dență la tratativele de la Geneva.

Cuvântarea rostită de premierul 
Macmillan a arătat că nici el nu 
poate ignora presiunea crescîndă a 
maselor. Această cuvîntare a justi
ficat întrucîtva acele comentarii din 
presa londoneză ce se refereau la 
o atitudine mai flexibilă a guvernu
lui englez decît cea a guvernului 
american în problemele dezarmării. 
Ocupîndu-se de mult disputata pro
blemă a controlului, pe care — 
după cum au scris ziarele — S.U.A. 
intenționează să o folosească pen
tru a bloca tratativele, și a o înlo
cui cu un sistem de spionaj, primul 
ministru englez a spus că în ultima 
vreme s-a realizat un progres re
marcabil în domeniul instrumentelor 
științifice de detectare. Aceasta — 
a declarat el — „poate să facă mai 
ușoară organizarea unei forme de 
control internațional fără unele din 
greutățile care i-au pus pe ruși în 
situația de a nu fi putut să4 ac
cepte". Mulți s-au întrebat aci dacă 
acest pasaj corespunde unei poziții 
mai realiste a Angliei în problemele 
dezarmării. Răspunsul la această 
întrebare ni-1 va da atitudinea de
legației engleze în cursul lucrărilor 
Comitetului celor 18.

In același timp, opinia publică 
engleză nu poate face abstracție de 
acele fapte care merg pe linia 
„atlantică“ a cursei înarmărilor. Mi
nistrul de război Watkinson a anun
țat chiar în cursul dezbaterilor par
lamentare o nouă sporire a bugetu
lui militar englez, cu un milion de 
lire.

Din partea sa, ziarul „Daily Wor
ker", comentînd dezbaterile parla
mentare în problemele militare, a 
scris că ele „au arătat cît de impe
rioasă este reînnoirea presiunilor 
ce trebuie exercitate asupra mem
brilor parlamentului de către toți 
oamenii simpli care doresc pacea..."

AL. JONES
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GENEVA. In seara zilei de 11 martie, D. Rusk, secretarul de Stat al 

S.U.A., a oferit un dineu în cinstea lui A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și a lordului Home, ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

La 12 martie, A. A. Gromîko a oferit la reședința delegației sovie
tice un prînz în cinste,a lui D. Rusk.

CARACAS. La 10 martie 5.000 de muncitori de la minele de mine
reu de fier din apropiere de portul Ordas Palua au declarat o grevă de 
protest de 24 de ore împotriva acțiunilor societăților nord-americane, 
care fac parte din concernele „United States Steel Corporation" și 
„Bethlehem Steel Corporation“. Muncitorii cer anularea contractului 
colectiv care încalcă drepturile sindicale.
LISABONA. Corespondentul din Lisa

bona al agenției France Presse relatea
ză că la 10 martie tribunalul militar a 
condamnat Ia pedepse variind între 4 
luni și un an și jumătate patru partici
pant! la manifestația de protest împotri
va regimului fascist al lui Salazar, care 
s-a desfășurat în orașul Porto la 8 martie.

Lucruri care nu se uită
VIENA (prin telefon). — în urmă cu 

24 de ani, la 13 martie 1938, cancela
rul Austriei Schussnig, a transmis prin 
radio ultimul său ordin „Să nu se verse 
sînge german“. După care a adăugat : 
„Dumnezeu să apere Austria". Urma
rea : Austria a fost anexată de către 
Germania hitlerisfă. Bilanțul este eloc
vent : 380.000 austrieci au murit pe 
front, 150.000 în bombardamente, 
87.000 au fost executați de naziști.

Suferințele și jertfele au impus 
porului austriac devizele : „Să nu 
niciodată“, „Niciodată, fascism", „I 
odată război”. Iar acum, la 24 ani de 
la începutul acestei drame, cînd, sub 
oblăduirea puterilor occidentale, 
R.F. Germană hitlerișfii ocupă impor
tante posturi de conducere, poporul 
austriac își manifestă hotărîrea de a 
lupta împotriva pericolului fascist. Sîm- 
băfă, pe străzile Vienei a avut loc o 
demonstrație sub lozinca : „Niciodată 
un 13 martie 1938“,

Această demonstrație face parte 
dinfr-o serie de acțiuni programate în
tre 11—20 martie în întreaga Austrie 
cu prilejul împlinirii a 24 de ani de 
ocuparea țării.

po- 
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Nici-
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TOKIO. La 12 martie au început Ia 
Tokio tratative japono-sud-coreene la ni
velul miniștrilor de Externe. Observatorii 
japonezi relatează că scopul tratativelor, 
la grăbirea cărora un însemnat aport și-au 
adus șl S.U.A., este de a mobiliza Japo
nia în ajutorul dictaturii șubrede din Co
reea de sud, de a împiedica unificarea 
pașnică a Coreei și de a crea în Extre
mul Orient un 
N.E.A.T.O. — din care 
Coreea de sud, Japonia, 
Taivan.

PEKIN 12 (Agerpres). 
anunță ziarele filipineze, 
vor începe mari manevre 
S.E.A.T.O. în apropiere de insula Min- 
Joro. '

La manevre vor participa peste 70 de 
nave militare americane și filipineze, 
precum și unități americane, australiene 
și filipineze cu un efectiv de peste 55.000 
oameni.

TEL AVIV 12 (A9erpres). — „Crimina
litatea în rîndurile tineretului continuă să 
crească", anunță Departamentul de sta
tistică al Ministerului Asigurărilor So
ciale din Izrael. In 1961 au fost înregis
trate oficial 8.353 cazuri 
juvenilă — cel mai mare 
ria Izraelului.

nou bloc agresiv — 
să facă parte 
Filipinele șl

A doua

NICOLAE N. LUPU
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Studiu preliminar l Desen de V. TIMOC

— După cum 
la 25 martie 

navale ale

de delicventă 
număr din isto-
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„FĂRĂ AJUTORUL AMERICAN 

REGIMUL LUI DIEM AR CĂDEA 
ÎN CÎTEVA LUNI"

Misiunile de luptă efectuate de 
piloții americani împotriva partiza
nilor sud-vietnamezi relevă cît de 
profund sînt amestecate Statele 
Unite în războiul din Vietnamul de 
sud, scrie corespondentul la Sai
gon al AGENȚIEI UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, Merton D. Perry. 
„Influența decisivă a militarilor și 
materialului de război american poa
te fi remarcată în orice fază a 
operațiunilor militare împotriva par
tizanilor Viet-Cong. Părerea tuturor 
la Saigon este că, fără ajutorul a- 
merican, regimul președintelui Ngo 
Dinh Dlem ar 
cîteva luni" — 
dentul.

cădea în decurs de 
subliniază corespon-

americane instruiesc sol-Trupe
dați sud-vietnamezi.

0*0

sâptâmîoă la Evaaro

O nouă săptămînă a început 
azi la Evian prin întîlniri ase
mănătoare cu cele din zilele tre
cute între reprezentanții guver
nului francez și G.P.R.A. După 
cum se află aci, discuțiile ar fl 
intrat în faza finală, mai greu de 
rezolvat rămînînd problemele for
ței locale, a executivului provi
zoriu și a perioadei de tranziție.

Duminică, abordarea amănun
telor în legătură cu aceste pro
bleme a dus — spun o serie de 
observatori — la unele dificultăți, 
fapt care face ca încheierea tra
tativelor să fie amînată, proba
bil, pentru mijlocul săptămînii. 
Acești observatori arată că, în 
momentul de față, toată proble
ma — finind seama tocmai de

•V

situația creată prin acțiunile cri- j 
minale ale O.A.S. — este aceea I 
a perioadei ce va urma momen
tului anunțării încetării focului, j 
Partea algeriană dorește să ob- j 
țină garanții că acțiunile teroris- ] 
te ale O.A.S. vor fi înfrînate. Ea j 
cere de aceea stabilirea exactă a j 
responsabilităților ce vor reveni | 
executivului provizoriu, comisa- } 
rului guvernului francez, forței ] 
locale, armatei franceze în perioa- j 
da de tranziție. Garanțiile cerute j 
sînt cu atît mai explicabile, ca ) 
cit de la o zi la alta acțiunile j 
teroriștilor fasciști ai organiza- ) 
ției clandestine devin mai grave, 'j

T. VORNICU
Evian 12, prin telefon.

La Ndola: 20.000 africani au cerut 
independenta deplină a Rhodesiei

SALISBURY 12 (Agerpres). — Co
respondentul agenției U.P.I. la Sa
lisbury anunță că la 11 martie a 
avut Ioc la Ndola un uriaș miting 
la care au luat parte peste 20.000 de 
africani.

Kennet Kaunda, președintele Par
tidului Unit al Independenței Națio
nale din Rhodesia de nord, a rostit 
un discurs în care a arătat că 
țelul populației africane din acest 
teritoriu este dobîndirea unei de
pline independențe și nu numai a

autodeterminării. „Programul parti
dului pe care îl conduc, a spus Ka
unda, cere desființarea Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului și adop
tarea de măsuri pentru îmbunătă
țirea situației economice a țării“. El 
i-a chemat din nou pe africanii din 
toate teritoriile care alcătuiesc fe
derația să boicoteze alegerile pentru 
parlamentul federal anunțate de pri
mul ministru Roy Welensky, pentru 
27 aprilie.
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