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tămînțările se desfășoară în primăvara

S-au creat astfel mari post

Noi modele de stofe

Au început semănatul
C. MORARU

O nouă casă raională
de cultură

DIN SCRISORILE SOSITE
LA REDACȚIE

Locul nu a fost
PAUL ANGHEL

(Continuare în pag. IlI-a)

DE PESTE HOTARE

• Răsfoind presa străină : Unul 
din cei doisprezece (pag. 3-a)

/fl raionul Făgăraș, regiunea Brașov, 
s-a terminat colectivizarea agriculturii

In interiorul ziarului

din 
Mlnfste- 

Transporturi- 
Telecomuni- 
In urma Iu- 

executate 
de apă al

EMIL POPESCU 
strungar, uzinele de tractoare 

Brașov

Pe șantierele construcțiilor 
de locuințe din Banat

în 1961, 
sumă de 
afară de

La începutul acestui an, la Uzina de utilaj chimic șl petrolier nr. 2 Ploiești a Intrat 
în funcțiune o nouă hală de cazangerle. In fotografie : Secția de uzinaj unde se produc 
toate piesele necesare montajului în cazangerle. Ea este dotată cu mașini noi de 
îpaltă productivitate. Foto : Agerpres

LA GENEVA încep azi 
lucrările comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

IN ITALIA, 60.000 de 
muncitori de la șantierele 
de construcții edilitare din 
Roma au declarat la 13 
martie o grevă de 24 ore 
în sprijinul revendicărilor 
lor.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — In lunile ianuarie 
și februarie constructorii de locuințe aparținînd Trustu
lui regional de construcții Banat au dat în folosința 
oamenilor muncii din Reșița, Arad și Timișoara 103 
apartamente.
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Ieri în centrul Timișoarei, pe bule
vardul 30 Decembrie, au început lu
crările de săpare a fundațiilor la 
încă două noi blocuri de locuințe 
care vor avea 226 apartamente. 
Concepute și proiectate după un stil 
modem, elegant, noile blocuri vor 
avea 8 etaje. La parter se vor des
chide magazine alimentare, de con
fecții, încălțăminte, mercerie etc.

ultima vreme, ■■cartierul constructo- 
de tractoare din Brașov s-a dez.

Colectiviștii din comuna Plopu, regiunea Galați, se 
interesează îndeaproape de felul cum au ieșit din 
iarnă semănăturile. în fotografie : inginerul agronom 
Nicolae Munteanu cercetează la casa-daborator a 
gospodăriei probele luate din oîmp, pentru a vedea 
felul cum a înfrățit griul de toamnă.

• Pe teme de partid : Gh. Ba- 
drus — Cunoștințele economice 
— o armă eficace în construcția 
socialistă (pag. 2-a)

SENATORUL CHILIAN 
SALVADOR ALLENDE a a- 
nunțat că în luna august 
a.c., la Montevideo va a- 
vea loc o nouă conferință 
a popoarelor latino-ame- 
ricane la care se vor dez
bate problemele luptei 
pentru eliberarea de sub 
jugul imperialismului ame
rican.

teriale din experiența, gos
podăriilor colective frun
tașe.

In zilele următoare vor 
fi difuzate încă două ase
menea broșuri care oglin
desc experiența unor gos
podării colective în pregă
tirea campaniei agricole 
din primăvara aceasta și în 
dezvoltarea diferitelor sec
toare de producție aducă
toare de mari venituri.

• De la corespondentul nostru 
la Moscova : A. Mtmteanu — 
Programul unui avînt continuu 
al agriculturii sovietice (pag. 3-a)

Organ al Comitetului Central al P.M.R

O.A.S. (amănunte în pag. 
IV-a).

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
La Vatra Dornei a fost dat în fo
losință un frumos local al Casei 
raionale de cultură. Localul cuprin
de o sală de spectacole cu 350 locuri, 
cabine pentru artiști, săli pentru bi
bliotecă și încăperi pentru muzeul 
raional.

Colectivul de creație al fabricii 
de postav „Proletarul“ din Bacău a 
realizat noi modele și desene de 
stofe. De la începutul anului și pînă 
acum, catalogul fabricii s-a îm
bogățit cu 21 noi modele de stofe în 
76 desene și culori, majoritatea. lor 
fiind țesute cu amestec de fire sin
tetice.

Aceste modele au fost omologate, 
întrunind aprecierile specialiștilor, și 
vor fi produse începînd cu semes
trul II al acestui an.

în prezent se execută gră- 
patul arăturilor adînci, și 
semănatul macului pe cele 
50 de hectare prevăzute. 
Totodată peste 80 de colec
tiviști sapă gropi în vederea 
plantării pomilor pe terenu
rile în pantă.

De curînd. pe 
șantierul nr. 4 
de construcții 
din șoseaua 
Giurgiului au 
fost construi
te din pano
uri prefabricate 
256 apartamen
te la blocul 
nr. 7. Acum se 
lucrează in
tens la monta
rea aparta
mentelor blocu
lui nr. 6. In fo
tografie : Un
aspect din tim
pul montării 
unor panouri 
prefabricate.

(Foto :
Gh. Vintilă)

bun „cît vezi cu ochii" și 
părți.
hărnicie ar fi avut gospo- 
la Averești, era greu. Pă- 

vite puține, livezi cu

seamă s-au objinut în 
în dezvoltarea sec-

în adimările populare ce au avut 
loc recent în regiunea București 
pentru stabilirea lucrărilor din con
tribuție voluntară pe anul 1962 au 
fost votate 740 lucrări : construcții 
de școli, cămine culturale, dispen
sare medicale, poduri, lucrări de ra- 
dioficare etc. Sumele socotite pe în
treaga regiune se ridică la ' peste 
24.000.000 lei (cu peste 2.000.000 lei 
mai mult. decît anul trecut).

Pentru începerea lucrărilor s-au 
format 422 comitete de cetă
țeni. In adunări mulți cetățeni și-au 
luat angajamentul să sprijine lucră
rile, confecționînd cărămizi sau 
transportînd materialele de con
strucție.

PESTE 2.500.000 OAMENI 
AI MUNCII DIN PARIS 
ou declarat luni o grevă 
în semn de protest împo
triva atentatelor bandelor

GALAȚI (coresp, - „Scînteii'.'). — In 
fiecare zi, la biblioteca din comuna 
Independența, raionul Galați, vin nu
meroși colectiviști’ care împrumută 
cărți. Biblioteca dispune de 7.200 vo
lume.

Colectivul bibliotecii folosește forme 
variate pentru popularizarea cărților. 
De curînd au fost organizate două ex-

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
feii“). — îndată ce timpul 
a permis, membrii gospo
dăriei colective „Scînfeia“ 
din comuna Răuseni, raionul 
Botoșani, au început însă- 
mînțările de primăvară. Nu
mai în două zile ei au se-

din Averești mi-a arătat socoteala 
veniturilor lui Oprea Martin, scrisă 
în carnet, cu mîna lui :

• — Intr-un singur an, 
Oprea Martin a primit o 
10.557 lei, bani gheață, în 
produse, printre care : 1552 kg grîu, 
4347 kg porumb, 440 kg cartofi, 155 
kg zahăr și altele, totalizînd un ve
nit net de 22.755 lei.

— Și dumneata ?
;— Eu î Oprea Martin a cîștigat 

mult mai mult deoît mine... Tocmai

In multe regiuni ale țării au început lucrările 
b agricole de primăvară. Se execută arături, precum 

și lucrări de întreținere a ogoarelor și semănătu- 
‘ rilor de toamnă. în regiunile sudice s-a trecut la 
? însămînțarea primelor culturi.
; In primăvara acestui an vor fi însămînțate peste 
'' 6 milioane hectare cu diferite culturi. Cresc în 
; întreaga țară suprafețele cultivate cu porumb 
. dublu hibrid. Gospodăriile agricole de stat, de 
]■ exemplu, însămînțează întreaga suprafață desti-
■ ' nată culturii porumbului numai cu sămînță dublu 
; hibridă. Se extind culturile de mazăre, lucernă,

trifoi și alte leguminoase. Sporesc, de asemenea,
; suprafețele cultivate cu legume timpurii.
■ In actuala campanie agricolă de primăvara se 
? vor folosi cu 20 la sută mai multe tractoare decît

în anul trecut și cu 40 la sută mai multe semă-
; nători, precum și un număr sporit de alte mașini 

agricole. Sînt asigurate semințe din soiuri produc-
! țjve, cantități mai mari de îngrășăminte chimice. 
; Există astfel condiții mult mai bune decît în anii 
». trecuți pentru ca lucrările de primăvară să fie 
■executate într-un timp mai scurt și în condiții a-

S-a încheiat colectivizarea agricul
turii și în raionul Făgăraș, regiunea 
Brașov. In cele 68 gospodării agricole 
colective existente în prezent sînt 
unite 14.300 familii cu o supra
față de 76.000 ha. teren. Exemplul viu 
al gospodăriilor fruntașe din raion și 
regiune a avut o mare înrîurire asu
pra țăranilor întovărășiți și cu gospo
dărie individuală în trecerea lor pe 
calea belșugului și buneistări.

Mergînd în vizită la gospodăriile 
colective din Cincșor, la cele din Șoarș, 
Șona sau Hălmeag ei au văzut că co
lectiviștii au obținut producții de grîu 
de 2.000—2.300 kg. la hectar, iar la sfe
clă de zahăr — de peste 25.000 kg. în 
anul 1961 producția medie la hectar 
în gospodăriile colective a fost mai 
mare cu 300—400 kg. grîu, 7.000—8.000 
kg. cartofi și 
clă de zahăr, 
agricole.

Succese de 
raionul Făgăraș și 
torului zootehnic. Numărul de animale 
proprietate obștească a crescut față 
de anul 1960, cu 68 la sută la 
bovine, 164 la sută la porcine, 15 la 
sută la ovine. Aproape jumătate din 
totalul veniturilor realizate în anul fre

in 
rilor 
vollst mult. Numai în ultimii doi ani s-su 
înălțat aici 15 blocuri de locuințe fru
moase și confortabile. Altele, în con
strucție acum, încep să- prindă contur. 
In inima cartierului, a luat ființă și un 
mare magazin universal. Bine utilată și 
aprovizionată, unitatea satisface cerințele 
cumpărătorilor din cartier. Sînt totuși 
unele neplăceri : mărfurile din magazin 
sînt de multe ori prăfuite cu ciment și 
nisip.

Cauza ?
întreprinderea de Construcții locale 

Brașov a ales drept loc de amplasare 
a unei stafii de preparare a betonului 
chiar spațiul din fața magazinului. Locul 
ales nu este potrivit. Pe timp de dez
gheț sau ploaie, în fața magazinului se 
formează băltoace și noroaie.

Toate aceste neajunsuri ■ nu erau greu 
de prevăzut. Dar conducerea întreprin
derii de construcții nu s-a gîndit la a- 
lererea unui loc potrivit pentru ampla
sarea stafiei de preparat , betoane și nici 
la interesul cetățenilor. Este cazul »-• 
Iacă acum șl să mufe stația.

poziții de cărți — una pe tema: „Car
tea în slujba întăririi gospodăriei co
lective“. Se fac prezentări de cărți, seri 
literare, recenzii, consfătuiri cu cititorii.

S-au dus la bădița Vasile Barcan. 
I-a primit omul frumos, dovedin- 
du-se o gazdă ospitalieră, arătîn- 
du-le tot ce are, tot ce a dobîndit 
de cînd muncește în gospodărie.

— Am primit numai anul trecut, 
le-a spus colectivistul, arătîndu-le 
toate, pe pipăite, 3200 kg porumb, 
850 kg grîu, 100 kg zahăr, 22 litri 
de ulei, în afară de legume, de 
furaje, de bani. Nu sînt eu cel mai 
breaz din Horia, le-a mai spus el. 
Mergeți și pe la alții 1 Măi vere Du
mitre, ia stai 1

Dumitru Ursaru, un alt colectivist 
din Horia, care se afla chiar atunci 
pe aproape, s-a oprit în uliță.

— Ia spune-le oamenilor ce venit 
ai avut tu anul trecut în gospodă
rie ?

— 16.000 lei, a răspuns colectivis
tul, simplu, gata să-i poftească a- 
casă la el. Cine vrea să vadă să 
poftească la mine 1

Un gospodar din Averești, care 
mi-a cerut să nu-1 publicăm .nume
le dintr-un motiv pe care îl vom 
expune mai jos, mi-a povestit întîl- 
nirea lui cu „Drumul belșugului" de 
la Văleni.

— Am luat la întîmplare o . casă, 
așa cum făceau și alții de pe la 
noi. Am nimerit, așadar, în prima 
casă de colectivist care mi-a răsă
rit în față...

Și zîmbind :
— Gospodina, ce-i drept, se căina 

că nu mai prididește cu deretica- 
tul după atîtea vizite. Să tot mături, 
să tot scuturi după atîția oameni 
nu-i lucru ușor. M-a chemat însă 
înăuntru soțul ei, Oprea Martin, 
care s-a stropșit la muiere și-a stat 
de vorbă cu mine gospodărește... 
Intîi descalță-te, m-a poftit el. Tre
buie să-ți arăt toată casa, iar după 
cum vezi, femeia se uită chiorîș la 
bocancii dumitale și cu milă la lă- 
vicerele ei.

1-a arătat casa, apoi au stat la 
un pahar de vin, socotind amîndol 
eu ©retoanel» In mînă. Gospodarul

Fabrica de rulmenți Bîrlad. La 
strungul nr. 153 lucrează, în trei 
schimburi, trei tineri. Doi dintre 
ei sînt frați: Colea și Petru Iaro- 
menco. Al treilea, tînărul Mihai 
Hurdubaie, a învățat meserie 
la acest strung de la cei doi frați 
— și a fost „cooptat“ în familie, 
după cum spune. In universalul 
strungului lor șe prind cele mai 
mari dintre piesele prelucrate la 
secția sculărie a fabricii. Cei trei 
strungari au introdus la predarea 
și preluarea schimbului o regulă: 
schimbul de dimineață cercetea
ză cu grijă, curăță și- unge ma
șina pentru ca ea să funcționeze 
în cele mai bune condiții în ce
lelalte două schimburi. De ase
menea, în zilele de revizii, pe 
rînd, cei trei strungari participă 
alături de echipa de întreținere 
la revizuirea minuțioasă a strun
gului.

...In urmă cu doi ani, adunarea 
generală a organizației de partid 
de la sculărie a primit în rîndu- 
rile membrilor de partid pe 
strungarul Colea IaromencO. O 
lună mai tîrziu a fost discutată 
și cererea de primire în rîndUri- 
le membrilor de partid a strun
garului Petru Iaromenco. Curînd 
după primirea lor în partid, în

Averești, raionul Roman. Comu
na e formată din trei sate, grămă
dite pe dealuri și coaste, ca să 
lase pentru plug pămîntul întins. Pe 
dealuri — după cum spun localnicii 
— „nu crește iarbă nici cit să saturi 
o capră“. Pămîntul cel întins l-au 
stăpînit pînă în 1945 cei trei mo
șieri cu conace în comună, care a- 
veau loc 
prin alte

Oricîtă 
darii de 
mînt puțin, 
pomi bătrîni.

în Averești au ființat trei întovă
rășiri. Media pe comună la grîu 
f ridicat la 1500 kg la hactar, iar 
la porumb — aproape la 1700 kg. 
„Individualii“ au recoltat cu cite 
400-500 kg mai puțin. Dar media 
producției cerealiere a gospodării
lor colective pe raion a depășit cu 
peste 300 kg la hectar producția 
întovărășirilor din Averești, nemai- 
vorbind de producțiile gospodăriilor 
colective fruntașe.

Socotind, comparînd, chibzuind, 
oamenii din Averești și-au dat sea
ma că drumul gospodăriei colecti
ve este drumul cel drept. Au plecat 
„la vizite" grupuri-grupuri, cîte 30-40 
de inși, bărbați cu nevestele, tineri 
și moșnegi, poposind la Horia său 
la Văleni, în sate vecine, cu gos
podării colective mai vechi. La Ho- 
ria, spre exemplu, colectiviștii au 
obținut la hectar cîte 1.974 kg grîu, 
28.846 kg sfeclă, mari producții de 
legume și furaje, cîte 2491 litri lapte 
pe cap de vacă, iar valoarea zilei- 
muncă s-a ridicat aici la 30 lei.

— Haideți să vedem cum trăiesc 
oamenii. — au cerut cei din Ave
rești, după ce au vizitat mai întîi 
gospodăria și după ce au consul
tat registrele de venituri.

— Poftiți 1 Avem 54 de case noi, 
le-au spus cei din Horia.

— Hai să luăm un colectivist la 
întîmplare, au propus céi din Ave
rești. Dumneata, bftdle 1

avut 
cu co- 

lui Scapin" de 
aparține lui Mar
cel Anghelescu, 
artist emerit.

Decoruri și cos
tume pentru am
bele spectacole — 
Gh. Bedros.

rîndul muncitorilor din secție a 
găsit un larg ecou o inițiativă 
pornită în- fabrică :■ „Să prelun
gim durata de funcționare a ma
șinilor între două reparații ca
pitale“. In secția, sculărie, mun
citorii de la. 20 de mașini — 
strunguri, mașini de rectificat, 
freze, rabotéze ■— s-au angajat să 
aplice zi de zi în munca lor a- 
ceastă inițiativă. Printre aceștia 
erau și tinerii din cele trei schim
buri de la strungul nr. 153.

Oamenii au înțeles bine despre 
ce era vorba : aplicarea acestei 
inițiative nu însemna cîtuși de 
puțin că mașina trebuie folosită 
pînă începe să scîrțîie, pînă „o- 
bosește“. Viața- mașinii, buna ei 
funcționare pot fi prelungite 
printr-o întreținere și îngrijire 
cît mai corectă în toate schim
burile. de lucru.

Au trecut doi ani ■ de cînd a 
fost lansată inițiativa. Au apărut 
și rezultate. In toamna anului 
1961, strungului cu nr. 153 ar fi 
trebuit să i se facă, după grafic, 
reparația capitală.

— Nu este.nettoie, au spus cei 
trei strungari. Merge ca ceasor
nicul. Sintern mulțumiți de el.

Tehnicianul care, cu acest pri
lej, a cercetat strungul, a dat din 
cap satisfăcut și le-a spus::

— Cred că și mașina e mulțu
mită de voi...

Reparația capitală a fost amî- 
nată. După deviz, ea ar fi costat 
39.000 lei. Strungului i-au fost 
făcute, între timp, două reparații 
curente, care au costat numai 
9.000 lei.

Au mai trecut cîteva luni. Ma
șina este folosită din plin, ca și 
alte mașini din secție cărora le-a 
fost amînat termenul de repara
ții capitale. Trei tineri, trei 
„schimburi“ îl îngrijesc cu drag, 
prelungindu-i viața.Recent, tn stațiu

nea climaterică Bor- 
sec a avut loc darea 
în folosință a noului 
pavilion care adă
postește izvoarele 
recaptate „Republi
ca" și „Principal". 
Lucrările de recap- 
tare a acestor iz
voare au fost exe
cutate de secția 34 
construcții căi fera
te Ta. Mureș 
cadrul 
rului 
lor și 
cațiilor. 
crărilor 
debitul 
izvoarelor a crescut 
simțitor.

^cuceririlor științei. Aceasta impune totodată acor- 
" darea unei îndrumări permanente noilor gospodării 
colective în organizarea brigăzilor și echipelor, în 
repartizarea terenurilor și a sarcinilor de produc- 
țief în pregătirea semințelor de bună calitate, a 
atelajelor, în asigurarea tuturor măsurilor necesare 
obținerii de producții sporite, consolidării lor eco
nomice încă din primul an de existență. în acest 
scop un număr important de ingineri și tehnicieni 
agronomi vor îndruma direct gospodăriile colecti
ve pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole 
de primăvară.

Ministerul Agriculturii recomandă ca lucrările 
■’agricole de primăvară să înceapă din plin. Trebuie 
intensificat transportul îngrășămintelor în cîmp, iar 
araFur^ef#i_^Æ^patuI să fie executate cît mai de- 
yremç,' ‘Ö atenție deosebită trebuie dată efectuării 

(Insămînțărilor în epoca optimă, asigurîndu-se o 
’jtfensitate normală de plante la hectar.

Semănăturile de toamnă au ieșit în general hine 
din iarnă. De felul cum vor fi ele îngrijite de acum 
înainte depinde recolta acestui an. De aceea, lucră
rile de întreținere — păstrarea umidității sau 
scurgerea apei, aplicarea de îngrășăminte supli
mentare — să se facă potrivit stării de vegetație 
a fiecărui lan în parte.

In atenția unităților agricole trebuie să stea, de 
asemenea, în această perioadă executarea la vreme 
și a celorlalte lucrări : plantări de pomi și vii, 
stropiri în livezi, amenajarea de noi terenuri pen
tru irigarea culturilor etc.

Folosind toate mijloacele și fiecare zi bună de 
lucru, organizînd cît mai bine munca și aplicînd 
agrotehnica corespunzătoare fiecărei culturi și fie
cărui teren în parte, unitățile agricole socialiste vor 
putea spori anul acesta recoltele la toate culturile.

Ultima etapă a vaccinării 
antipoliomielitice

La 15 martie începe în întreaga 
țară ultima etapă a vaccinării ariti- 
poliomielitice pe cale bucală. Vacci
narea cuprinde populația între 2 luni 
și 31 ani și constă în administrarea 
de drageuri-bomboane.

Ca și în etapele anterioare, vacci
narea. se va executa la sediul cir
cumscripțiilor sanitare teritoriale și 
în colectivitățile de copii.

Două premiere ale Teatrului 
National „I. L. Caragiale”
Astă-seară are loc în sala Comedia 

premiera piesei „Piața Ancorelor" de 
I. Stock. Regia : Lia Niculescu. In dis
tribuție: Toma Dimitriu, artist emerit, 
Ileana Iordache, Liviu Crăciun, Cris
tina Bugeanu, Adriana Piteșteanu, 
Igor Bardu.

Ieri,. în. sala Studio 
loc premiera spectacolului 
media „Vicleniile 
Molière. Regia

REDACȚIA ZIARULUI 
„THE WORKER“ a anunțat 
că redactorul șsf, James 
Jackson,, aruncat în închi
soare fără a fi judecat 
pentru faptul că a refuzat 
să comunice numele co
laboratorilor ziarului și ale 
conducătorilor Partidului 
Comunist din S.U.A., a fosț 
pus provizoriu tn libertot«.

cut de gospodăriile colective au fost 
realizate din sectorul zootehnic.

Datorită succeselor obținute de gos
podăriile colective s-a schimbat și fața 
satelor. Colectiviștii și-au construit sute 
de case noi, au cumpărat nenumărate 
garnituri de mobilă, aparate de radio, 
mașini de spălat rufe, biciclete, moto
ciclete etc.

Realizările obținute de gospodăriile 
colective au fost larg popularizate. 
Au avut loc seri de calcul, de între
bări și răspunsuri, călătorii pe harfa 
raionului. S-au tipărit broșuri, pliante, 
afișe, de către Comiteful regional de 
partid Brașov, care făceau cunoscute 
succesele gospodăriilor colective din 
regiune ; s-au scos foi volante pentru 
comune etc.

în aceste zile peste 100 de ingineri 
agronomi, tehnicieni, medici veteri
nari, contabili, precum și președinfr și 
brigadieri cu multă experiență din 
gospodăriile colective vechi ajută con
siliile de conducere să-și întocmească 
planuri de producție, să-și organizeze 
brigăzile și echipele, să pregătească 
cîf mai bine campania de primăvară.

C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteii”

Supliment pentru sate
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 

ieii“). — Cititorii de la sate 
ai ziarului regional „Fla
mura Prahovei“ au primit 
ieri, o dată cu ziarul, și o 
broșură-supliment intitula
tă : „Buna organizare a 
muncii în gospodăria co
lectivă — chezășia succe
sului“. Broșura vine în 
sprijinul întăririi econo- 
mico-organizatorice a tine
relor gospodării agricole 
colective. Ea cuprinde ma-
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In aceste zile prin 
de bază

Organizațiile de partid din sa
tele raionului Fălticeni desfă
șoară o rodnică activitate. Des
pre aceasta vorbesc numeroase
le aspecte întîlnite la fiecare 
pas. Redăm mai jos cîteva din
tre ele.

Executarea lucrărilor agricole de 
primăvară, în bune condiții și la 
timpul optim, se află în centrul preo
cupărilor biroului organizației de 
bază din G.A.C. „Gh. Doja“, comuna 
Forăști. Ținîndu-se seama de ex
periența anului trecut, cînd prin 
buna executare a lucrărilor s-au ob
ținut la hectar peste 2.000 kg grîu, 
2.500 kg porumb, 2.250 kg orz etc. — 
a fost întocmit din timp un plan de 
acțiune comun al biroului organiza
ției și consiliului de conducere. In 
plan s-a stabilit unde va lucra fie
care colectivist. Stabilirea precisă 
a lucrului s-a făcut și pentru trac
toriștii din brigada de la S.M.T. 
Spătărești, In fiecare loc de mun
că important au fost repartizați 
membrii și candidații de partid.

Acum se execută de zor o serie 
de lucrări. Unii colectiviști cară 
gunoi de grajd pe terenul destinat 
culturii de porumb neirigat de pe 
care s-a prevăzut obținerea a 5.000 
kg boabe la hectar, brigadierul Cio
can Mircea, candidat de partid, se 
ocupă de selecționarea și tratarea 
seminței, Vasile Grigoriu, secreta
rul organizației de bază, se îngri
jește de pregătirea terenului.

Punerea în valoare a noi rezerve 
care să ducă la sporirea producției 
agricole și a veniturilor G.A.C. a 
făcut în aceste zile obiectul unor 
dezbateri organizate de biroul orga
nizației de bază din G.A.C; „1 Mai', 
comuna Baia. Membrii de partid Va
sile Pașcani, Mihai Diaconiță, Floa
rea Podlog, participantă la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colectiviști, 
și alții au făcut cu acest prilej nu
meroase propuneri valoroase inclu
se într-un plan de măsuri adoptat 
de consiliul de conducere. Astfel, 
gospodăria va spori simțitor efec
tivul de vaci și ol, își va constitui o 
fermă de păsări etc. Pe o supra
față de teren slab productiv se vor 
administra cantități însemnate de a- 
mendamente în amestec cu gunoi 
de grajd și îngrășăminte chimice, 
iar pe toată suprafața cultivată cu 
porumb se va folosi numai sămînță 
de înaltă productivitate și se vor 
executa mai multe prașile me
canice. De fiecare din aceste pre
vederi are sarcina să se ocupe cîte 
un membru de partid ajutat de mai 
mulți colectiviști fruntași.

„întărirea rînduiilor partidului, în 
gospodăria noastră colectivă — ne-a

cîteva organizații 
sătești

relatat tov. Nicolae Pantelimon, se
cretar al organizației de bază din 
G.A.C. „Răscoala 1907", Dolhești — 
constituie una din problemele de 
seamă de care ne ocupăm cu aten
ție. Gospodăria noastră este nou 
înființată, iar în planul de producție 
pe acest an ne-am fixat sarcini mari 
la cultura griului, porumbului, flo- 
rii-soaielui. Totodată va trebui să 
ridicăm o serie de construcții: un 
grajd pentru bovine, o îngrășătorie 
de porci, o crescătorie de păsări etc. 
O garanție a îndeplinirii întocmai a 
celor prevăzute este întărirea con
tinuă a organizației de partid. în 
ultima vreme, organizația de bază 
a primit în rîndurile partidului 5 
tovarăși între care pe Ioan T. Pio- 
covan, Ion C. Ciupercă, Gh. Anecu- 
lăesei etc. .

Munca cu activul fără partid pre
ocupă în mod deosebit Comitetul co
munal de partid Dolhasca, în urma 
unei analize recente. în comună sînt 
4 gospodării colective nou înființa
te. In trei dintre ele există organiza
ții de bază, iar într-una o grupă de 
membri și candidați de partid. Pe 
lîngă fiecare din aceste organizații 
a fost repartizat cîte un membru 
al comitetului comunal de partid 
pentru a ajuta la buna organizare 
a muncii. Acum, pe lîngă fiecare or
ganizație din noile gospodării există 
activ fără partid alcătuit din cei 
mai buni colectiviști, și colectiviste, 
oameni cinstiți, fruntași în muncă. 
Cei din activul fără partid au reparti
zate de către birourile organizațiilor 
de bază sarcini concrete pe care 
sînt ajutați să le ducă la îndeplini
re, iau parte la studierea Statutului 
P.M.R. și la alte cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid. în 
fața lor se țin periodic conferințe 
despre „înaltul titlu de membru de 
partid', „Politica P.M.R. pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste în 
R. P. Romînă’ etc.

Instruirea agitatorilor din organi
zațiile de bază din comuna Preu- 
teșfi — a fost făcută recent de către 
tov. Toader Tapalagă, secretar al 
comitetului comunal de partid. Cei 
98 agitatori au fost îndrumați cum 
să organizeze convorbiri și discuții 
pe probleme actuale legate de 
întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective. Mulți 
dintre agitatori ca Vasile Aparas- 
chivei, Veronica Pleșcan și alții 
muncesc cu rîvnă la selecțio
narea și tratarea semințelor, îngră- 
șarea terenului și executarea dife
ritelor lucrări agricole de primăva
ră. Exemplul lor este urmat de nu
meroși alți colectiviști.

I. SPALĂȚELU

Descoperiri
Cercetătorii Muzeului de arheolo

gie și istorie din Brăila desfășoară 
o activitate rodnică. Recent, după 
efectuarea unor săpături în cartie
rul Brăilița, a fost descoperită o 
locuință-bordei, în care s-au găsit 
50 de vase ceramice și mai multe 
topoare de piatră, aparținînd cul
turii neolitice Boian. în comu
na Chiscani, cu ocazia săpăturilor 
efectuate în grădina unui locuitor, 
au fost scoase la iveală 44 de mor
minte care conțineau urne de lut. 
După forma și decorul aces
tor urne, precum și a obiectelor gă
site în ele (vîrfuri de săgeți de fier, 
mărgele de sticlă ș.a.) cimitirul a 
aparținut populației care a trăit pe 
aceste meleaguri în sec. X al erei 
noastre.

O serie de obiecte valoroase care

arheologice
au îmbogățit colecția muzeului 
fost descoperite de către 
viștii din raion. De pildă, 
viștii din comuna Spiru 
ocazia săpării unor gropi de 
au găsit o amforă de lut de 
grecească (datînd din sec. IV— 
î.e.n.). Colectiviștii din Țibănești, cu 
prilejul muncilor agricole, au des
coperit un tezaur de monede de 
argint turcești datînd din epoca 
feudală.

F. ANASTASIU 
directorul Muzeului de Arheologie 

și istorie — Brăila

ilui au 
colecti- 
colecti- 
ret, cu 
e siloz,

Tinere talente

Cu viteza... melcului

Noi construcții zootehnice
In planul de producție al gospodă

riei colective din comuna Lădești, ra
ionul Horezu, s-a prevăzut construirea 
mai multor adăposturi pentru animale. 
Materialele fiind procurate din vreme 
și munca bine organizată, brigada de 
constructori, condusă de Ion lordache, 
a obținut pînă acum rezultate bune. Cu 
cîteva zile 
losință un 
maternitate 
remiză.

La recenta expoziție regională de 
artă plastică deschisă în Capitală a 
apărut un nume nou — Chende Vaier. 
Sub această semnătură a fost expus, 
în mărime naturală, bustul unui mun
citor. Lucrarea a fost apreciată.

Cu 10 ani în urmă Chende Vaier 
era mecanic de mină. Pe lîngă pro
fesia aleasă, minerul își descoperise 
o a doua pasiune — sculptura. încu
rajat de tovarășii săi de muncă, el 
se înscrie la Institutul de arte plas
tice din București, pe care ii absolvă 
în toamna anului 1961.

Asemenea lui, multi tineri talen- 
tafi — mineri, otelari, strungari, lăcă
tuși — au astăzi posibilitatea să-și 
cultive și să-și dezvolte talen
tul. In Capitală și în tară lunc/io- 
nează in prezent 140 de cercuri de 
artă plastică, pe lingă case de cultură 
și cluburi muncitorești, 22 de școli 
populare de arte, precum și un mare 
număr de școli de 7 ani și medii de 
muzică și arte plastice. Pentru cei mai 
buni sînt larg deschise porțile insti
tutelor de arte plastice din Bucu
rești și Cluj.

în urmă a fost dat în fo- 
grajd pentru 100 vaci, o 

pentru 20 scroafe și o

PRESURĂ

zoolo-Zile primăvăratice la Grădina 
gică de la Băneasa.

Intre alte materiale necesare pro
cesului de producție, Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“ are nevoie 
și de o anumită cantitate de coli 
de șmirghel ce se folosesc la șlefui
rea cilindrilor de la mașini sau a 
altor piese utilizate în poligrafie.

Cunoscînd cu mult înainte sarci
nile de plan pe 1962, conducerea 
combinatului nostru a luat din 
vreme măsuri și pentru o bună a- 
provizionare tehnico-materială. Așa 
cum am mai făcut și în anii prece
dent, pentru livrarea șmirghelului 
ne-am adresat Bazei de desfacere 
nr. 7 Cluj. Nota de comandă s-a 
trimis bazei din Cluj încă de la 8 
iunie 1961. Fără să ne confirme pri
mirea ei, Baza de desfacere nr. 7 
ne restituie, la 26 ianuarie a.c. (? 1) 
adresa noastră cu mențiunea că tre
buie să ne adresăm direct uzinei 
„Carbochim". Pentru o asemenea 
„rezolvare" a fost nevoie, deci, de 
mai bine de șapte luni. Care sînt 
efectele acestui mod birocratic de 
lucru ? Uzina „Carbochim" nu ne 
poate livra șmirghelul necesar pe 
motiv că s-a trimis tîrziu comanda, 
iar noi întîmpinăm o serie de greu
tăți în producție.

Considerăm că forul tutelar al 
Bazei de desfacere nr. 7 Cluj tre
buie să tragă la răspundere pe cei 
vinovați de această întîrziere.

NICOLAE UTĂ și GHEOR
GHE RADULÉSCU, strungari, 
secția mecanică a Combinatu
lui poligrafic „Casa Scmteii"

„Pasări că
— întreprinderea noastră are 

zări frumoase. Planul pe anul 
l-am îndeplinit în 11 luni. Am objinut 
beneficii mari, economii... ne explica 
tovarășa Lucia Teodor, șefa serviciului 
tehnic de la întreprinderea orășenea
scă de construcjii și reparajii Ploiești.

Am mers împreună pe cîteva șan
tiere ale întreprinderii, lată-ne în sfr. 
Ștefan Gheorghiu. La nr. 16 e o casă 
mare cu mai multe apartamente. Ne-a 
înfîmpinat un locatar.

— Nu cumva sînfefi de la întreprin
derea de reparajii ? Și fără să aștepte 
răspuns a arătat cu mîna spre casă : 
„Halal reparafie I“.

Intr-adevăr, pe perefii casei tencuiji 
și spoifi de curînd apa provenită din 
topirea zăpezii se scursese în voie. 
Tovarășa ingineră părea 
surprinsă,

— Care e cauza ? am 
locatar.

— Meșterii 
au uitat să 
scurgere, care
nifă. Nimeni nu se mai interesează de 
ele... Și mai e ceva. Lucrătorii de la 
l.O.C.R. sînt adevărate păsări călătoa
re : o zi vin la lucru, una nu. Casa 
noastră trebuia reparată în trei luni. 
Din cauză că întreprinderea nu șira

0,0------------- -------

reali- 
trecuf

ca și noi,

întrebat pe

care au
plină burlanele 

zac de un an în

lucrat aci 
de 
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MIHAI HALEA — T. HARITON ; 
„Sociologia succesului“. Editura 
științifică. 568 pag. — 23,60 lei.

D. ZAMFIRESCU : Spre mare. 
Scrieri alese. Poezii și nuvele. 
Colecția „Biblioteca pentru 
toți“. Ed. pentru literatură. 
384 pag. — 5 lei.

M. NEGULESCU : Nopțile albe 
ale orașului, versuri. Colecția

„Luceafărul“. Ed. pentru lite
ratură, 104 pag. — 3 lei.

R. TAGORE : Articole despre e- 
ducație și învățămînt. Ed. de 
stat
172

didactică și pedagogică, 
pag. — 12,40 lei.

x OCTAV BANCILA : Al-X X
bum în colecția „Arta pentru 
toți“, text de Cristian Benedict. 
Éd. Meridiane. 32 pag. + n re
produceri în culori — 10 lei.

Cunoștințele economice — 

o armă eficace in construcția socialistărj

blemele care se ridică în această 
privință în economia țării noas
tre, la prevederile documentelor 
partidului nostru. Ruperea de rea
lități 
despre 
ținută toamna 
la de partid de un an a Comitetului

Sarcinile desăvîrșirii construcției 
socialiste, trasate de Congresul a) 
Ill-lea al P.M.R., fac ca proble
mele științei economice marxist-le- 
niniste să capete o deosebită însem
nătate 
partid, 
brilor 
muncii 
melor economice îl dovedește spori
rea numărului de cercuri de econo
mie politică și de economie concretă, 
precum și al cursanților acestor 
cercuri. La înarmarea cu cunoș
tințe economice a oamenilor mun
cii, a cadrelor de partid și din eco
nomie contribuie, de asemenea, alte 
forme ale învățămîntului de partid 
cum sînt cursurile serale, cercurile 
de bazele marxism-leninismului, 
universitățile și școlile serale, în 
care se studiază probleme econo
mice teoretice și practice ; școlile 
de partid cu scoatere din producție; 
cursurile organizate în orașul Bucu
rești, la Galați, Tîrgu Mureș și în 
alte regiuni cu directori de între
prinderi, ingineri, conducători ai or
ganizațiilor comerciale și alte ca
dre ; Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii.

In ajutorul celor ce studiază pro
bleme economice, Editura politică a 
tipărit manuale de economie poli
tică, de economie concretă, broșuri 
ce tratează probleme teoretice sau 
de economie concretă, materiale de 
generalizare a experienței bune din 
industrie și agricultură, iar S.R.S.C. 
editează colecția „Cunoștințe eco
nomice".

Creșterea eficacității propagandei 
de partid, însușirea unor temeinice 
cunoștințe economice de către mem
brii de partid și ceilalți oameni ai 
muncii contribuie la obținerea de 
noi succese în construcția socialistă.

In condițiile desăvîrșirii construc
ției socialiste se pun sarcini de tot 
mai mare însemnătate în ce privește 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, re
ducerea prețului de cost, pe baza in
troducerii perseverente « tehnicii noi.

în cadrul propagandei de 
Interesul crescînd al mem- 
de partid, al oameniloi 
pentru cunoașterea proble-

tehnologice avansate, 
ridicarea substan- 
întregii activități 
acestea cer ca oa- 
stăpînească temei-

a procedeelor 
sarcini privind 
țială a nivelului 
economice. Toate 
menii muncii să 
nie problemele de producție, să aibă 
cunoștințe economice cit mai pro
funde.

Cu atît mai mare trebuie să fie 
atenția acordată propagării cunoș
tințelor economice, cu cit în acest 
an, prin grija organizațiilor de par
tid, s-a extins sfera de răspîndire a 
acestora. Pentru a cunoaște cit mai 
bine problemele producției, secreta
rii organizațiilor de bază dintr-un șir

Pe teme de partid

de orașe și raioane, printre care cele 
de la Onești și Buhuși, au fost înca
drați, la cererea lor, în cercuri de 
economie concretă. Este bună mă
sura luată la Combinatul chimic 
Borzești de a se introduce și unele 
teme cu caracter politico-economic 
ca, de pildă, industrializarea țării 
noastre, calitatea produselor ș.a. în 
programul cursurilor de calificare.

Un mijloc potrivit pentru răspîn- 
direa mai largă a cunoștințelor eco
nomice îl reprezintă ciclurile de con
ferințe pentru diferite categorii de 
oameni ai muncii, organizate într-o 
serie de regiuni ca Iași, Banat, Su
ceava, Cluj, orașul București ș.a.

Din păcate, unele organe de par
tid manifestă tendințe de subapre
ciere a studiului problemelor eco
nomice. In regiunea Crișana, de pil
dă, în acest an școlar numărul 
cercurilor de economie politică și 
economie concretă s-a redus simți
tor fată de anul trecut.

Accentul în răspîndirea cunoștin
țelor economice trebuie să fie pus pe 
analiza teoretică profundă a legilor 
de dezvoltare a modului de produc
ție socialist, a categoriilor economice 
ale socialismului, oe dezvăluirea

contradicțiilor imperialismului con
temporan, pe reliefarea superiorită
ții socialismului și a inevitabilității 
victoriei sale în întrecerea pașnică 
cu capitalismul. Acordîndu-se aten
ție problemelor legate de noua etapă 
a dezvoltării sistemului mondial so
cialist, să se sublinieze datoria fie
cărei țări socialiste de a spori în ritm 
intens producția industrială și agri
colă și a valorifica la maxim resur
sele sale interne, necesitatea de a în
tări colaborarea și unitatea lagărului 
socialist — ca principală condiție in
ternațională a succeselor statelor so
cialiste. Pentru însușirea teoriei e- 
conomice este deosebit de importan
tă studierea Programului P.C.U.S. 
și a celorlalte materiale ale Con
gresului al XXII-lea, în care sînt 
dezvoltate în mod creator numeroa
se probleme ale marxism-leninis
mului, precum și a Declarațiilor de 
covîrșitoare însemnătate pentru 
mișcarea comunistă ale Consfătuiri
lor de la Moscova din 1957 și 1960.

Principala sarcină a activității de 
propagare a cunoștințelor economice 
o constituie îmbunătățirea continuă 
a conținutului ei, pe prim plan aflîn- 
du-se în continuare explicarea pro
fundă a sarcinilor puse pe tărîm eco
nomic de Congresul al III-lea al 
P.M.R. Aceasta presupune, înainte de 
toate, îmbinarea armonioasă a studiu
lui problemelor teoretice, a obiective
lor principale și sarcinilor de bază 
trasate de partid în vederea desăvîrși
rii construcției socialiste cu studiul 
căilor concrete de realizare a aces
tora. Călăuzindu-se după această 
cerință, cercul de economie concretă 
de la turnătoria de oțel a uzinei „23 
August“ din București a dezbătut 
problemele creșterii continue a pro
ductivității muncii — lege economică 
a socialismului — în strînsă legătură 
cu analiza felului cum se realizează 
sporirea productivității muncii în 
brigăzile de turnătorie, iar la tema 
despre introducerea tehnicii noi —

necesitate obiectivă impusă de le
gile economice ale socialismului — 
s-a discutat despre mecanizare ca 
mijloc important de sporire a pro
ducției în secțiile calde și despre 
extinderea metodelor noi de for
mare la turnătoria de oțel. Convor
birea despre „Prețul de cost al pro
ducției industriale și căile reduce- . regional P.M.R.-București, lecție care 
rii lui“, ținută în cercul de econo
mie concretă de la întreprinderea 
„Balanța”-Sibiu, a fost rodnică de
oarece propagandistul a explicat 
problema atît sub latura ei teoretică, 
arătînd că reducerea prețului de 
cost constituie un izvor principal al 
acumulării socialiste și, în același 
timp, s-a referit la sarcinile con
crete ce revin colectivului în acest 
domeniu, a folosit grafice cu cifre 
ilustrative din întreprindere.

Cu toate progresele realizate în ce 
privește propaganda cunoștințelor 
economice în strînsă legătură cu 
viața, în activitatea unor cercuri de 
economie concretă mai stăruie ten
dințe de tratare îngust-practicistă a 
problemelor economice. De exem
plu, cercul de economie concretă de 
la secția transporturi a uzinei „23 
August“ și-a propus să dezbată ase
menea teme ca „întreținerea anvelo
pelor în timpul funcționării autove
hiculelor“, „organizarea și realiza
rea planului operativ de transpor
turi”. Discutarea unor teme tehnico- 
organizatorice duce la transforma
rea convorbirilor din cadrul cercu
rilor de economie concretă în con
sfătuiri de producție.

Scopul propagării cunoștințelor e- 
conomice constă în înarmarea oa
menilor muncii cu cunoașterea mai 
aprofundată a politicii partidului, 
cu noțiuni economice care să-i a- 
jute să lupte cu mai mult succes 
pentru înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție. Deși în această privință s-au 
făcut însemnați pași înainte, se mai 
țin încă seminarii, lecții, conferin
țe pe teme economice, care au un 
caracter general, abstract, se măr
ginesc să enunțe diferite formule. 
Un exemplu în acest sens este se
minarul ținut la cabinetul de partid 
din Sibiu cu propagandiștii cercu
rilor de economie politică, în cadrul 
căruia problemele gospodăririi so
cialiste. prețului de cost și căile re
ducerii lui. ale productivității mun
cii. circulației mărfurilor, bugetului 
în socialism au fost tratate în ge
neral, fără nici o referire la ppo-

se vădește și 
industrializarea 

trecută

în lecția 
socialistă, 
la școa-

nu pune asemenea probleme princi
pale ce preocupă partidul în prezent 
ca introducerea tehnicii noi, valori
ficarea superioară a resurselor na
turale ș.a.

Puternicul avînt al procesului de co
lectivizare a agriculturii impune lăr
girea și îmbunătățirea propagandei 
cunoștințelor economice la sate, ast
fel ca aceasta să aducă un aport tot 
mai important la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective, la însușirea cunoștințelor de 
economie agrară necesare colectiviș
tilor. In acest sens, merită relevată 
grija Comitetului regional de partid 
București pentru buna desfășurarea 
ciclurilor de conferințe organizate 
diferențiat pentru colectiviști, lucră
tori din S.M.T. și din G.A.S. în care 
sînt cuprinse teme referitoare la po
litica partidului și expuneri legate 
de activitatea în producție.

Important în propagarea cunoș
tințelor economice la sate este să 
se țină seama de specificul regiunii 
și raionului, astfel îneît ea să răs
pundă sarcinilor întăririi economice 
și organizatorice a G.A.C., dezvoltă
rii diferitelor ramuri de producție 
agricolă. Tocmai de 
necesar să fie larg 
lămurite căile prin care 
alizează sporirea averii 
a G.A.C., creșterea 
tății muncii în agricultură, dez
voltarea creșterii animalelor apli
carea metodelor agrotehnice înain
tate, 
teriale, 
G.A.C., 
cost și rentabilitatea în G.A.S., me
canizarea lucrărilor agricole și fo
losirea parcului de mașini al S.M.T. 
etc. Or, trebuie arătat că mai sînt 
lecții, conferințe, care tratează pro
blemele agriculturii în general, rup
te de practică. De pildă, conferința 
„Statutul model al G.A.C.”, elabora
tă de cabinetul regional de partid 
Crișana, nu conține nici un exem
plu, nici o cifră sau fapt din regiu
ne. Deși ea a fost trimisă co
mitetelor raionale de partid la o 
lună după plenara comitetului re-

aceea este 
și temeinic 

se re- 
obștești 

productivi-

principiul cointeresării 
organizarea muncii 
reducerea prețului
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in 
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;; ...Mat 1 Instantaneu de la că- « 
[j mînul cultural din comuna Pictor 
ÿ de Munte, raionul Găești. «
fl (Foto : Gh. Vințllă) |

ia arespeefaf ar 
ral 10 luni.

Situajii asemănătoare am găsit și la 
imobilele de pe străzile Gabriel Peri, 
23 August, Sculptor.

— Vă spun drept, n-am știut că așa 
stau luc.urile — ne-a spus jenată șefa 
serviciului tehnic. Că reparafiile se tă
răgănează cunoaștem, dar nu-i numai 
din vina noastră. Nu ni se reparti
zează materialele la timp.

Așa să fie ? Am discutat cu șeful 
secției gospodărie locativă a sfatului 
popular orășenesc, dar n-am aflat mare 
lucru. Nu ni s-a spus nimic despre 
proasta organizare a muncii la l.O.C.R. 
și despre lipsa de control pe șantiere 
din partea conducerii întreprinderii.

Un lucru e cert : lipsa de materiale 
prin care se explică în general tără
gănarea unor lucrări de construcjii și 
reparajii nu justifică nici pe departe 
proasta calitate a reparațiilor și pără
sirea unor șanftere înainte de a se 
executa toate lucrările, lată un exem
plu ; l.O.C.R. a încheiat anul trecut un 
contract cu gospodăria comunală prin 
care se obliga să repare pînă la 1 
ianuarie 1962 cîteva străzi. Lucrările 
au început. S-a scos vechiul pavaj și 
s-a făcut loc pentru repiefruire. După 
aceea muncitorii nu s-au mai prezen
tat la treabă. Au fost chemafi de în
treprindere și trimiși la alte lucrări. 
Unele străzi stau și acum nereparate. 
E aici cazul lipsei de materiale ? Dim
potrivă, E vorba de o serioasă lipsă 
de organizare a muncii pe șantiere și 
nu mai pufin, a lipsei de răspundere 
cu care se lucrează uneori.

Cu ocaz'a 
la Comitetul 
iești au fost 
lucrările de
cazul ca tovarăși 
l.O.C.R. să fină seama de acest lucru, 
îndeplinirea planului, beneficiile și e- 
conomiile despre care ne vorbea la 
început tov. inginer Lucia Teodor sînt 
desigur lucruri bune. Dar nu-i suficient. 
Respectarea termenelor de execuție și 
calitatea lucrărilor fac parte tot din 
planul

TEATRE
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : OEDIP — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

DON PASQUALE — (orele 19,30).
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE" (Sala Comedia) : PIAȚA ANCO
RELOR (premieră) — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : VICLENIILE LUI SCAPIN — 
(orele 19,30).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : AL PATRULEA — (orele 19,30). (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : CUM VĂ PLA
CE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : MUȘCHETARII MĂGĂ
RIEI SALE — (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE ; PRIETENA 
MEA PIX — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — (orele 
19,30).

TEATRUL 
VREAU SĂ 
(orele 20).

TEATRUL _
TÄNASE“ (Sala Savoy) ; REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala victoriei 174) : CON
CERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
ALBĂ CA ZĂPADA — (orele 16).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I --------
CUL ȘI JOCUL — (orele 20). ,

EVREIESC DE STAT t 
FIU NEVASTA TA —

SATIRIC MUZICAL „C.

CINTE-

unei ședințe de analiză, 
orășenesc de partid Plo- 
criticate unele lipsuri în 
construcții și reparații. E 

din conducerea

de produefie.

G. GRAURE

gional de partid, care a discuțat a- 
plicarea sarcinilor stabilite del ple
nara C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 
1961, totuși, nici una din măsurile 
luate de comitetul regional nu este 
oglindită în conferință.

Experiența dovedește că una din
tre principalele căi de creștere a 
eficacității propagandei cunoștințe
lor economice, de întărire a legă
turii ei cu viața constă în atrage
rea în această acțiune a unor cadre 
de tehnicieni cu o bogată experien
ță. Bine a procedat Comitetul raio
nal de partid 23 August din Capi
tală care în acest an școlar a asi
gurat creșterea numărului de pro
pagandiști din rîndurile inginerilor 
și tehnicienilor cu cunoștințe eco
nomice și generale corespunzătoare.

Este o datorie a organelor de 
partid de a se îngriji de buna pre
gătire și ridicare a nivelului de cu
noștințe al propagandiștilor de la 
cercurile de economie concretă. E- 
xistă, în această privință, mijloace 
variate. Astfel, la Galați, pentru pro
pagandiștii acestor cercuri se fac 
periodic expuneri pe probleme teo
retice ale politicii economice a par
tidului ; în Capitală, se țin, pe ra
ioane, consultații pe teme comune 
mai multor cercuri de economie 
concretă ; la raionul Beiuș, înaintea 
fiecărei convorbiri din cercurile de 
economie concretă, directorul cabi
netului de partid discută cu fiecare 
dintre propagandiști. Asemenea me
tode și altele care și-au dovedit 
eficacitatea merită să fie generali
zate.

In același timp, comitetele regio
nale, raionale și orășenești de partid 
trebuie să asigure, în timpul anului, 
înarmarea tuturor propagandiștilor 
cu cunoștințe economice teoretice, 
cu problemele actuale ale politicii 
partidului, ale economiei regiunii, 
raionului, orașului. De mare folos 
se dovedește în această privință or
ganizarea periodică a unor expuneri 
ale secretarilor și altor membri ai 
birourilor comitetelor de partid.

însușirea unor temeinice cunoș
tințe economice de către membrii și 
candidații de partid, ca și de masa 
largă a oamenilor muncii, constituie 
o parte componentă a educației lor 
socialiste. îmbunătățirea continuă a 
propagandei cunoștințelor economice 
va contribui la înfăptuirea mărețe
lor sarcini ale desăvîrșirii construc
ției socialiste în țara noastră.

GH. BADRUS

Concert
9.00 -

MIERCURI 14 MARTIE • 
de muzică din opere — orele
I e Teatru : „Liturghia de la miezul nop
ții“ de P. Karvaș — orele 10,08 -Is Mu.- 
zică instrumentală — orele 11,44 — I • 
Concertul nr. 2 în Do major pentru pian 
și orchestră de Mozart — orele 12,15 —
II e Muzică ușoară de compozitori din
țările socialiste — orele 12,55 — II • Mu
zică din operete — orele 14.00 — I •
Programe muzicale alcătuite de ascul
tători — orele 15,10 — I » Cîntece de 
luptă pentru pace — orele 16,15 — II • 
Program de tangourl — orele 16,30 — 
II • In slujba patriei — orele 17.30 —
I o Tineri interpret! de muzică popu
lară romînească — orele 18,00 — I • 
Program de cîntece pionierești — orele 
18.35 — II » Jurnalul satelor — orele 
19,00 — Ie Tribuna radio — orele 20 30
— II o Din viața de concert a Capitalei
— orele 20,40 — Ie Cine știe, cîștigă (re
luare) — orele 21,15 — I • Pagini din 
muzica contemporană — orele 22,00 —
II • Din cînteccle șl dansurile popoare
lor — orele 22,30 — I • Piese vocale de 
Dlamandi Gheclu — orele 23,00 -Ie 
Muzică de compozitori preclasici — 
orele 23,15 — II.

®âDD@ljLjDS3
TOT AURUL DIN LUME : Patria ffl ; 

11; 13; 15; 17; 19; 21), I. C. Frlmu (9; “1; 
13; 15: 17; 19; 21), înfrățirea între po
poare (10.30; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21). DRUM BUN. AUTOBU- 
ZULE : Republica (9,30; 11,15; 12.45; 15; 
17 ; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Alex. Sahia (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 MĂRI — cinemascop (am
bele serii) : Lumina (9,45 ; 12,15 : 14,45 ; 
17,30; 20,15). ROSITA : Flacăra (15; 17; 19; 
21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
CASA ÎN CARE --------------- '
Gorki 
20,35).
12 ; 14 ;
MAMLOCK : Victoria (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21). FIDEL CASTRO AL CUBEI — 
FOTBAL PE GLOB 1961 — OMUL, STA- 
PÎN AL NORDULUI — Timpuri Noi 
(9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ; 17,45 ; 19,30 ; 
21,15). FRUMOASA LURETTE : r.U’^'-ip- 
tembrle (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,'^ . 1,
30 Decembrie (15; 17; 19; 21). CAVAL-.i-.il 
TEUTONI — ambele serii : 1 Mai (10,30; 
14; 17,15; 20,30). CER SENIN : Tineretului 
(16; 18,15; 20,30). COPILUL TRUPEI : Cul
tural (16; 18,15; 20,15). DIN NOU SPRE 
STELE și NANA : Alex, Popov (rulează 
în continuare de la orele 10,10 pînă la 
orele 20,50). PACE NOULUI VENIT ; 8 
Martie (15; 17,05; 19,10; 21,15), 16 Februarie 
(16; 18; 20). DE PARTEA CEALALTĂ : 

Grivlța (15; 17; 19; 21).

LOCUIESC :
(10; 12,05; 14,10;
NOPȚI ALBE :
16 ; 18,15 j 20,30).

Maxim 
16,15; 18,25;

Central (10 ; 
PROFESORUL

7e7ewz/iwe
Orele 16,00 — EMISIUNEA PENTRU 

CLUBURILE DIN ÎNTREPRINDERI. Din 
cuprins : Telejurnalul săptămînii. Meto
de de mare eficientă în construcții. Tri
buna economică : „Despre prevederile 
Planului de ' ' 
univ. Vasile 
la Fabrica 
„București", 
călit oțelul" 
muzical Interpretat de o formație din 
fanfara armatei. Dirijor : căpitan Iile 
Știrbu.. Orele 18.00 — EMISIUNEA PEN
TRU SATE.

stat pe 1962" — 
Rausser. Noutăți 
de confecții și 
O carte iubită : 
de N. Ostrovski.

ele prof 
de sezon 
tricotaje 

..Așa s-a
Program

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 șt 17 martie : Vremea va continua să 
se răcească ușor mai ales în nordul ță
rii. Cerul va fi variabil. Local precipi
tații. Vint potrivit din vest și nord-vest. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 7 
șl plus 3 grade, local mai coborîte la 
începutul intervalului, iar maximele tn- 
tre plus 2 și plus 12 grade. Dimineața 
ceață locală.
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In sprijinul îmbunătățirii calității produselor
Noul complex al cooperației 

meșteșugărești din Tîrgoviste.
(Foto : M. Andreescu)

TELEGRAME EXTERNE Programul unui avînt continuu 
al agriculturii sovietice

O D

INFORMAȚII
Ca răspuns la scrisoarea prin care 

Secretarul General al Ministerului 
Afacerilor Externe al Uniunii Bir
mane a transmis declarația privi
toare la politica externă a Consi
liului Revoluționar și a Guvernului 
Uniunii Birmane, precum și dorința 
Consiliului Revoluționar și a guver
nului Uniunii Birmane de a menține 
și întări relațiile de prietenie ale 
Uniunii Birmane cu toate țările, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Rangoon a adus la 
cunoștință la 12 martie Ministerului 
Afacerilor Externe birman că gu
vernul romîn a luat act de declara
ția Consiliului Revoluționar și a gu
vernului Uniunii Birmane și își ex
primă, la rîndul lui, dorința de a 
menține și întări relații de prietenie 
între R. P. Romînă și 
mană.

Uniunea Bir

st
șeful catedrei 
a Institutului

Prof. dr. A. I. Pîtel, 
de chirurgie uțglogică 
de medicină nr. 2 Pirogov din Mos
cova, președinte al Societății de uro
logie a U.R.S.S., care se află în vi- 
zită în. țara noastră,, s-a întîlniț. 
marți seara cu membri ai conduce
rii Societății Științelor Medicale din 
R. P. Romînă, precum și cu nu
meroși profesori și medici.

Prof. dr. Teodor Burghele, mem
bru corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, președinte al secției de chi
rurgie al S.S.M., a înmînat oaspete
lui, cu acest prilej, diploma de mem
bru de onoare al Societății Științe
lor Medicale din R. P. Romînă, sub
liniind meritele pe plan științific in
ternațional în domeniul urologiei al 
prof. dr. Anton Iakovlevici Pîtel.

(Agerpres)

Noi cabane pentru 
muncitorii forestieri

La întreprinderea forestieră Pia
tra Neamț, volumul de investiții pe 
anul în curs înregistrează o creștere 
de două ori mai mare față de anul 
trecut. Cele cinci fabrici de che
restea, două ocoale silvice și două 
sectoare de exploatare din cadrul 
întreprinderii, vor fi dotate în a- 
cest an cu numeroase utilaje și ma
șini noi.

Sume importante din investiții sînt 
acordate pentru construcția a șase 
cabane noi, care vor adăposti aproa
pe 150 de muncitori din parchetele 
de exploatare ce urmează să se des
chidă anul acesta.

Pin fondul de investiții sînt pre
văzute și numeroase lucrări pentru 
corectarea torenților, în vederea re
facerii terenurilor degradate.

(Urmare din pag. I-a)

de asta vreau să-mi dați numele la 
ziar abia la toamnă, după ce-oi 
munci în gospodărie și-oi ajunge să 
am și eu cît Oprea Martin de la 
Văleni.

*
O problemă care dădea de gîn- 

dit gospodarilor din Averești era 
pămîntul din comuna lor, nu îndea
juns de fertil, pe alocuri erodat, una 
din „explicațiile" locale pentru re
coltele mici.

— Dar cu pămîntul, ce facem cu 
pămîntul ăsta de 1a noi ? se între
bau oamenii.

La întrebare a răspuns președin
tele gospodăriei colective din Da
videni,' raionul Tîrgul Neamț, invi
tat la Averești de comuniștii din co
mună, tocmai fiindcă între pămîn- 
turile celor două comune există mul
te asemănări.

Sala căminului cultural a devenit 
neîncăpătoare. A rămas multă lume 
pe dinafară, așteptîndu-1 pe preșe
dintele de 1a Davideni, care a sosit 
între oameni numai după ce a cer
cetat cu atenție starea pămînturilor 
de 1a Averești.

— Măi, oameni buni, a început el, 
trebuie să vă felicitați. Pămînturile 
voastre sînt mal bune ca pe la noi. 
Să aibă colectiviștii din Davideni 
pămîntul vostru, ar întoarce brazde
le pe amîndouă părțile să le săru
te... Numai că rodnicia o face omul, 
fi face agrotehnica 1 Pe un pămînt

„Electro-
Capitală a avut loc 
care matematicieni

De curînd, la Uzinele 
magnetica“ din 1...........
un simpozion în
— cadre didactice universitare și 
cercetători științifici — împreună cu 
ingineri, tehnicieni și muncitori din 
uzină au discutat despre metodele de 
control statistic al calității unor pro
duse. Aceste metode se aplică aici 
cu bune rezultate de aproape un an, 
pe baza unei Convenții de colabora
re încheiate între întreprindere și 
Institutul de matematică al Acade
miei, Facultatea de matematică și 
fizică a Universității „C. I. Parhon“ 
și Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin“.

Controlul statistic se efectuează la 
producția unui număr de strunguri 
automate, cu ajutorul unor fișe spe
ciale care se completează la anumi
te intervale, măsurîndu-se un nu-
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In întîlnirea amicală cu selecționata noastră

Hocheiștii cehoslovaci au cîștigat la scor
Pe patinoarul artificial „23 Au

gust“ din Capitală a avut loc aseară 
meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele R.S. 
Cehoslovace și R.P. Romîne. întîlni
rea a trezit un mare interes în rîn- 
dul 
fiind 
ților, 
pean. 
făcut 
tehnice deosebite, 
au reușit să domine aproape în în
tregime jocul cu echipa R.P. Ro
mîne. în ciuda optimismului ante
rior al antrenorului echipei noastre 
— „că jucătorii sînt capabili de un 
rezultat bun“ — hocheiștii noștri au 
jucat dezorientat, nici una din liniile 
de atac nereușind să închege cît de 
cît acțiuni mai periculoase la poarta 
adversă. Puținele ocazii de a înscrie

publicului bucureștean, dat 
valoarea recunoscută a oaspe- 
dc'inători ai titlului euro- 
Hocheiștii cehoslovaci au 

și aseară dovada unor calități 
datorită cărora

In cîteva rîndurl
Au luat sfîrșit Jocurile Mondiale Uni

versitare de iarnă, desfășurate timp de 
o săptămînă în stațiunea elvețiană 
Villars. Ultimele probe ale „Universia
dei albe" au fost ștafetele de schi, cîș- 
tigate de reprezentanții studenților so
vietici.

iAr
La 14 martie, în noua sală a sportu

rilor din parcul ,Julius Fucik" din Fraga, 
vor începe campionatele mondiale 
de patinaj artistic, la care participă 
sportivi și sportive din 16 țări ale lumii, 
printre care U.R.Ș.S., S.U.A., Elveția, 
R. S. Cehoslovacă, Franța, Italia, Cana
da, Anglia, Suedia, R. D. Germană, Aus-

și

se

mai slab ca la voi, colectiviștii noș
tri au scos anul trecut cîte 2.000 kg 
grîu și cîte 3800 kg porumb ta hec
tar, iar pe o suprafață de 11 ha 
am recoltat aproape opt vagoane 
de porumb boabe, adică 6700 kg 
1a hectar. îi bine ?... Cît despre dea
luri, să vedeți dealurile de pe ta 
noi 1 Ce-i drept, acum arată aitfeL 
fiindcă le-am umplut cu livezi.

Ochii scînteiau de curiozitate 
de interes. întrebările curgeau. A- 
dunarea era cînd zgomotoasă — 
comenta aprins fiecare cifră și fie
care fapt — cînd liniștită și încor
dată. în aceste răstimpuri, preșe
dintele de la Davideni lămurea bla
jin, moldovenește, fiecare chestiune 
legată de viața în gospodărie.

S-au făcut calcule la tablă, s-au 
repetat socotelile cu mai mulți. Era 
în fond același calcul pe care îl fă
cuseră cu avereștenii și colectiviștii 
din Văleni sau de la Horia. Oamenii 
i se adresau președintelui respec
tuos, declinîndu-i calitatea cu mul
tă ceremonie, văzînd în el ufi re
prezentant al noului drum.

— Veniți alături de noi, i-a che
mat Constantin Puiu, președintele de 
1a Davideni, sînteți oameni harnici, 
puteți face o puternică gospodărie 
colectivă !

226 de familii din Avereștl, cu o 
suprafață de 514 hectare, au hotărît 
la puține zile după această adu
nare să se constituie într-o gospo
dărie colectivă.

— S-o facem la Izvor, ced mai
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măr redus de piese. Pe baza acestor 
fișe se verifică — aplicîndu-se le
gile statisticii matematice și teoria 
probabilităților — dacă dimensiunile 
lotului respectiv de piese se înca
drează în limitele de toleranță ad
mise. Se studiază acum extinderea 
metodei de control statistic și la alte 
mașini.

Metodele statistice s-au aplicat cu 
bune rezultate la controlul calității 
producției și la Uzinele metalurgice 
din Sinaia. Anul acesta, mate
maticienii au încheiat contracte de 
colaborare și studiază aplicarea me
todelor de control statistic pentru 
produsele de mare serie la Uzinele 
„Electronica“ din Capitală și la lu
crările de detectare a minereurilor, 
întreprinse de Institutul de foraj și 
extracție din Cîmpina.

(Agerpres)

— urmare, e drept, a unor contra
atacuri frumoase — n-au putut fi 
fructificate.

Scorul final al meciului : 11—0 
(4—0 ; 3—0 ; 4—0) în favoarea echi
pei R.S. Cehoslovace.

O oră și jumătate întîrziere

Dintr-o neglijență condamna
bilă, partida de hochei de asea
ră a început cu o oră și jumătate 
întîrziere. Organizatorii — admi
nistrația patinoarului și federa
ția de specialitate—nu s-au îngri
jit din vreme ca la ora anunțată 
gheața patinoarului să se prezin
te în bune condițiuni. Ei au uitat 
că îndatoririle cer o strictă res
pectare a programului, respect 
față de sportivi și spectatori. Este 
de datoria organelor U.C.F.S. să 
analizeze cauzele acestei negli
jențe și să tragă la răspundere 
pe cei vinovați de această întîr
ziere inadmisibilă.

Steaua a învins 
la baschet Ț^D.N.A.

Aseară în sala Dinamo echipa de bas
chet Steaua a obținut o frumoasă victo
rie internațională învingînd cu scorul de 
91-52 (36-26) echipa Ț.D.N.A. Sofia. Din 
echipa bucureșteană o impresie deosebi
tă au lăsat Nosievici, Novacek și N.icu- 
lescu. De la oaspeți au jucat bine Ka- 
menarov și Gheorghiev.

Astăzi de la ora 18,30 în sala Dinamo 
echipa Ț.D.N.A, întîlnește o selecționată 
divizionară.

mulți care ne-am înscris sîntem din 
satul Izvor.

— S-o fatcem 1a noi, ta Avereștii 
de Sus, au propus alții, ambițioși 
pentru întîietatea celuilalt sat.

— Să facem o singură gospodă
rie colectivă pentru toate cele trei 
sate și s-o numim „Unirea", au pro
pus comuniștii.

La numai o săptămînă, gospodă
ria colectivă s-a inaugurat festiv. A 
primit numele „Unirea“. A unit în 
sînul ei și gospodari din Izvor, și 
gospodari din satele Avereștii de 
Sus și de Jos. Dar în marea horă 
a unirii, întinsă de colectiviști, s-au 
prins și alții. La inaugurare s-au 
mai alăturat 169 de familii, adunînd 
laolaltă cu celelalte o suprafață de 
aproape o mie de hectare.

— De-acum gata, „Unirea" noas
tră există, a spus tînărul președin
te Neculai Areanu. Sîntem acum o 
puter^, discutăm acum și noi în nu
mele belșugului.

„Unirea" i-a cuprins în familia ei 
pe toți gospodarii din cele trei sate.

Neculai Areanu este de puțină 
vreme președinte, dar cîte visuri, 
cîte planuri, ce clocot de energie 
și entuziasm pentru această „Uni
re" a oamenilor lui 1 Sînt multe de 
făcut și repede, fiindcă primăvara 
a venit. Trebuie gunoif cîmpul, 
trebuie aduse semințe selecționate 
și îngrășăminte chimice, trebuie fă
cute contractele pentru sfeclă, tre
buie ajunsă din urmă și chiar în
trecută gospodăria colectivă de 1a 
Davideni.

Pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii 

Comunicatul adoptat la cea de-a doua consfătuire 
a reprezentanților Comitetelor de colaborare balcanică
SOFIA 13 (Agerpres). — între 

10—13 martie a avut loc la Sofia 
cea de-a doua consfătuire a repre
zentanților Comitetelor de colabo
rare balcanică la care au participat 
delegațiile Comitetului bulgar pen
tru colaborare și înțelegere în Bal
cani, Mișcării elene pentru înțele
gere în Balcani, Comitetului romîn 
pentru colaborare și înțelegere reci
procă între popoarele din Balcani și 
Ligii iugoslave pentru pace, inde
pendență și egalitate în drepturi a 
popoarelor.

La întîlnire au participat în cali
tate de observatori și reprezentanții 
Ciprului.

Rapoartele și expunerile conducă
torilor delegațiilor participante, pre
cum și schimbul larg de păreri asu
pra situației actuale a relațiilor din
tre țările din Balcani, care s-au 
desfășurat în spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă, au oglindit 
progresul ideilor de colaborare bal
canică

La sfîrșitul întîlnirii, delegațiile 
participante au adoptat un comuni
cat în care se menționează că „de
legațiile își confirmă din nou atașa
mentul față de principiul coexisten
ței pașnice — atît pe scară mon
dială cît și în regiunea BalcanilorVlXdXd 61v y-L XXX X LXXXtUCX XDCLXvuXXXXVzX XXXX Lv*X\JX UU LvlQUUL QI C kzO.X^dXXXk^Cl V d , 
— și consideră că această politică avea loc în anul 1963 la București.^
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„Mlădițele rațiunii 
și mărăcinii absurdității“
Ziarul „PRAVDA" publică un articol al corespondentului său de 

ta Bonn, Grigoriev, cu privire ta situația actuală a relațiilor sovieto— 
vest-germane și perspectivele lor.

Fruntași ai vieții publice din Ger
mania occidentală, scrie corespon
dentul, consideră, pe bună dreptate, 
că îmbunătățirea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Germania accidentală, 
orioît ar părea ea de greu de rea
lizat, constituie o problemă de mare 
importanță. Ea ar contribui 'în mod 
esențial lg limpezirea atmosferei in
ternaționale și 1a slăbirea încordării 
în Europa.

în presă și în discuții se emite 
părerea că pentru Germania occi
dentală nu poate exista o perspec
tivă mai bună decît o cale raționa
lă de înlăturare a obstacolelor 
create de „războiul rece", de folo
sire a posibilităților existente pen
tru normalizarea situației. Se fac 
auzite tot mai des voci care cer să 
se mediteze serios asupra viitoru
lui, arată corespondentul.

Dar mlădițele rațiunii, care carac
terizează noua stare de spirit a relațiilor sovieto—vest-germane, 
unor largi pături ale opiniei publi- nu este bine nici să se fluture ideea 
ce, nu au pătruns încă nici pe de- posibilității de a întemeia 
parte în cercurile oficiale de 1a relații pe seama sau în dauna in- 
Bonn. în viața politică de la Bonn tereselor altor state. Singura bază 
continuă să domnească absurdita
tea. Cercurile și forțele care. înalță 
militarismul și ura 1a rangul de prin
cipiu imuabil al politicii lor externe 
nu își cedează pozițiile.

Cei de la Bonn, scrie în continua
re Grigoriev, refuză cu încăpățîna- 
re să tragă concluziile necesare din 
Istoria postbelică, se prefac orbi 
cînd este vorba de realitatea exis
tenței celor două state germane. A- 
cesta este însă numai un aspect al 
problemei. Celălalt aspect reflectă 
îngîmfarea militarists de tipul ve
chiului spirit prusac și o vădită su
praapreciere a importanței proprii, 
care poate avea consecințe cata
strofale. Astfel, domnul von Bren
tano, de pildă, care suferă de ma
nia discursurilor, după ce a fost 
înlăturat din postul de ministru al 
Afacerilor Externe, își închipuie

Rezoluția plenarei 
Comitetului Executiv 

al E. D. A.
ATENA 13 (Agerpres). — în re

zoluția politică a Plenarei a 7-a a 
Comitetului Executiv al Partidului 
Uniunea Democrată de Stînga 
(E.D.A.), publicată de ziarul „Avghi“, 
se arată că trăsătura caracteristică 
a vieții politice din Grecia o con
stituie lupta intensă pentru respin
gerea puciului electoral, pentru res
pingerea ofensivei fasciste și ame
nințărilor împotriva plăcii, pentru 
restabilirea ordinei constituționale 
și a unei situații democratice nor
male.

Oligarhia, se arată în rezoluție, își 
intensifică ofensiva împotriva drep
turilor vitale ale oamenilor muncii, 
monopolurile străine jefuiesc bogă
țiile țării ; aderarea Greciei la Pia
ța comună poate avea urmări ca
tastrofale.

în rezoluție se subliniază că prin
cipala sarcină a momentului de față 
este lichidarea scindării forțelor de
mocratice și mobilizarea maselor 
largi populare în vederea înfăptui
rii unei cotituri democratice hotă- 
rîte.

Plenara a hotărît să fie convocat 
pînă la sfîrșitul anului 1962 Congre
sul al II-lea al E.D.A., care va dis
cuta sarcinile partidului în ■ lupta 
pentru transformări democratice.Cu momeala „ajutorului“,..

LONDRA 13 (Agerpres). — S.U.A. 
pun la cale un amestec politic și 
economic de mare anvergură în Ci
pru, alocînd mari sume de. bani pen
tru a contracara succesele Partidu
lui progresist al oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.), relatează co
respondentul special din Nicosia al 
ziarului „Sunday Telegraph“.

Ambasadorul S.U.A., scrie cores
pondentul, a făcut o vizită preșe
dintelui Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, căruia i-a declarat că gu
vernul său este dispus să-i acorde 
„mari împrumuturi“. 

constituie unica posibilitate pentru 
reglementarea marilor probleme ale 
lumii contemporane”.

Comunicatul menționează, de ase
menea, „importanța deosebită pe 
care o reprezintă pentru asigurarea 
păcii în întreaga lume, înfăptuirea 
dezarmării generale și totale și ex
primă urări de succes deplin confe
rinței pentru dezarmare care își în
cepe lucrările la Geneva în ziua de 
14 martie 1962”.

In încheierea comunicatului se a- 
rată : ,,Mișcarea noastră a hotărît
să depună toate eforturile pentru a 
traduce în viață propunerile care 
corespund acestui scop. înfăptuirea 
coexistenței și colaborării pașnice 
între țările din Balcani ar crea con
dițiile cele mai favorabile pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii, într-o zonă denuclearizată, 
într-o zonă a progresului pentru 
toate popoarele din Balcani”.

Participanții la consfătuire au. tri
mis o telegramă de 
telui Consiliului de 
publicii Populare 
Gheorghe Maurer, 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Anton Iugov.

Cea de-a treia consfătuire a co
mitetelor de colaborare balcanică va j

salut președin- 
Miniștri al Re-

Romîne, Ion 
și președintelui
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încă că „Germania trăiește între 
frontierele anului 1937".

Au trecut de mult timpurile Reichu- 
Iui german și ele nu se vor mai în
toarce. Paralel cu R. F. Germană pe 
teritoriul fostului Reich există un 
alt stat german — R. D. Germană; 
care promovează o politică de pace 
și prietenie între popoare.

Unele personalități, peste măsură 
de zeloase, de pe Rin, care nu vor 
să vadă situația reală, așa cum se 
prezintă ea, trebuie să țină seama 
că Uniunea Sovietică nu va accep
ta niciodată vreo măsură care ar 
știrbi cît de puțin drepturile suve
rane ale Republicii Democrate Ger
mane.

A venit timpul să se înțeleagă că, 
în virtutea unei serii de înipreju- 
rări, R. F. Germană este interesată 
într-o măsură mult mai mare decît 
Uniunea Sovietică în normalizarea 

că 

aceste

posibilă pentru îmbunătățirea aces
tor relații este să se ia în conside
rare și să se respecte interesele 
reciproce, întemeiate pe năzuința 
de a asigura pacea și securitatea 
în Europa.

Dacă cei de la Bonn, după cum 
declară cîteodată, doresc într-ade- 
văr normalizarea relațiilor, atunci 
ei comit cea mai mare greșeală în- 
cercînd să împovăreze relațiile so- 
vieto-germane cu probleme care nu 
au nimic comun cu acest țel. Aceas
tă părere este împărtășită în pre
zent de diferite cercuri ale opiniei 
publice din Germania occidentală.

...... —*

Unul din cei doisprezece
, Ziarul italian „La Stampa" publl- 
■ că reportajul trimisului său special 
’ în Algeria, Giovanni Giovannini care 
: a fost răpit de O.A.S. și silit împre

ună cu un alt grup de ziariști italieni 
să părăsească Algeria. Grupul era 
format din 12 trimiși speciali ai pre
sei și radiofeleviziunii italiene, lată 
descrierea evenimentelor pe care le-a 
trăit Giovanni Giovannini :

„— Acesta este tipul, domnule co
mandant, spuse X înfr-o franceză cu 
accent foarte apropiat de italiană, 
împingîndu-mă cu revolverul înfr-o 
cameră slab luminată. „Comandan
tul" este un bărbat de vreo 60 
de ani.

„Domnule, îmi spuse „comandan
tul“ înclinîndu-se, am cinstea să vă 
anunț în numele comandantului nos
tru suprem, generalul Raoul Salan, 
că împotriva dv. a fost pronunțată 
o sentință de condamnare la moarte".

în acel moment, dintr-un colț în
tunecat înaintează un tînăr mărunt 
cu ochelari umbriți; și scoțînd din 
buzunar un revolver, se prezintă a- 
mabil : „Iar eu, domnule, sînt în
sărcinat să execut imediat sentința".

Este ora 21 și de o jumătate de 
oră trăiesc un episod care are toate 
caracteristicile unui film prost de 
groază, dar acesta se desfășoară în
tr-un oraș în care terorismul face o 
victimă la fiecare 25 de minute".

Ziaristul italian descrie în conti
nuare condițiile în care a ajuns în 
mîinile teroriștilor O.A.S. „Aproape 
de orele 20, la barul Aletfi, hotel în 
care locuiesc aproape 80 de ziariști 
de toate naționalitățile, dl. X, des
pre care am vorbit mai sus, s-a a- 
propiat de un coleg italian : — Sîn
teți Bruno Romani de la ziarul „Mes- 
sagero” ?

— Eu sînt.
— Bine, fără multă vorbărie. Nu

mai prinfr-o minune mai sînteți încă 
în viață, dar mîine nu veți mai fi, 
dacă pînă atunci n-ați părăsit Alge
ria. Vă avertizez pentru binele dv. 
căci și eu sînt italian, fost ofițer de 
aviație".

Poporul sovietic a înfîmpinat • cu 
profundă satisfacție și entuziasm 
hofărîrile recentei plenare a C.C. 
al P.C.U.S. Ea are o covîrșifoare 
însemnătate în viața partidului și 
a întregului popor sovietic, fiind 
prima plenară convocată după Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. în 
vederea discutării sarcinilor con
crete de construire a comunismu
lui. Plenara din martie a constituit 
o vie expresie a hotărîrii și tena
cității cu care partidul, mobilizîndu-i 
pe oamenii muncii, traduce în viață 
Programul adoptat 
cinile grandioase 
ale planului mul
tilateral de con
struire a socie
tății comuniste.

Corespunzător 
liniei leniniste a 
Programului care 
consideră făurirea 
materiale drèpf principala sarcină 

' economică în construirea comunis
mului, plenara C.C. al P.C.U.S. a 
discutat problema avînfului con
tinuu al agriculturii, ca o problemă 
din cele mai importante ale acestei 
construcții. întemeindu-se pe succe- 

- sele importante obținute în ultimii 
. ani în domeniul agriculturii, recenta 
i Plenară a C.C. al P.C.U.S. a elaborat 

măsurile în vederea unui avînt pu
ternic al agriculturii, a căror înfăp
tuire va ajuta ca înfr-un timp scurt 
să fie rezolvată sarcina creării belșu
gului de produse agricole, trasată de 
Congresul al XXII-lea, fără de care 
comunismul nu este de conceput.

Pretutindeni, oamenii sovietici își 
manifestă sprijinul nelimitat pentru 
înfăptuirea sarcinilor grandioase 
trasate de partid. încă în timpul 
cînd Plenara își desfășura lucrările, 
mii de tineri din Moscova au cerut 
să lucreze în agricultură. Ziarele 
informează că această inițiativă se 
extinde în R.S.F.S.R., în celelalte 
republici, sovietice.

înfr-o scrisoare din Habarovsk pu
blicată în presă, oamenii de știință, 
colaboratori ai Institutului de cerce
tări agronomice, menționează că 
extinderea sistemului de agricultu
ră intensivă deschide perspective 
grandioase Extremului Orient : pro
ducția agricolă va spori în scurt 
timp de patru ori. Institutul va lupta 
pentru extinderea suprafețelor însă- 
mînfate cu porumb, sfeclă de za
hăr și alte plante de înaltă pro
ductivitate.

Vastul program de dezvoltare a

la Congres, sar-
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De la corespondentul nostru 
la Moscova

Noul tip de tractor „Kiîoveț" care va H produs în serie de uzina 
„KIrov" din Leningrad. El va lucra în stepele desțelenite, în tot timpul 
anului, fiind proiectat să îndeplinească toate lucrările agricole esen
țiale.

tși croiește drum după ce făcuse 
semn unui personaj rămas pînă a- 
tunci într-un fotoliu și care a scos și 
el imediat revolverul.

Dar aceasta nu era fotul : în fafa 
ușii hotelului așteaptă o camionetă 
încărcată cu 4 tineri care mă ame
nință cu revolvere și puști mitraliere: 
„Aresfafi-i pe toți, ordonă X, pe a- 
cesfa îl iau asupra mea".

Și el mă împinge într-un automo
bil galben “ care se instalează,

conducînd cu o mînă și ținînd re
volverul cu cealaltă...

Automobilul circulă cu o viteză 
nebunească și, pare-se, la întîmplare, 
pe străzile Algerului.

O frînă neașteptată, în fața unei 
porți, nici nu mai știu pe ce stradă 
în urcuș. Un valet îmbrăcat impeca
bil, în vestă albă, deschide poarta. 
Cu țeava revolverului la spate, stră
bat un mic coridor, urc pe o scară 
în spirală cu vreo 20 de trepte și 
mă găsesc în localul despre care am 
vorbit la început". Articolul redă 
apoi convorbirea ziaristului italian 
cu una din căpeteniile bandelor 
O.A.S., care joacă rolul de „pre
ședinte de tribunal“. In timp ce ban
diții care l-au răpit se distrează în- 
cărcînd și descărcînd un întreg arse
nal de 
explică ziaristului italian : „Nu sîntem 
atît de porniți împotriva dv., cît îm
potriva ziariștilor în general, care sînt 
cu toții dușmani ai noștri“.

„Președintele ar fi dispus să facă 
unele concesii dacă ziaristul italian 
ar publica un articol favorabil O.A.S. 
„Cei ce m-au răpit — arată Gio
vannini — încep să-și piardă răbda
rea : „Domnule comandant, doar 
n-avefi de gînd să-l lăsați să plece, 
după toate străduințele pe care le-am 
depus ca să-l aducem". Președintele putință de lucrat“.

revolvere, „președintele" îi 

agriculturii, adoptat la Plenară, 4 j 
trezit un nou și puternic avînt în < 
muncă în întreprinderile care pro < 
duc mașini, piese de schimb și în- ! 
grășăminte minerale pentru agricut- j 
tură. Așa, de pildă, colectivul uzi- j 
nei producătoare de mașini agit- ; 
cole din Liuberțî s-a angajat să ! 
producă lunar circa 2.000 piesa I 
pentru combina de siloz. De la 
începutul anului, întreprinderea a ; 
și dat peste plan o producție în 
valoare de aproape 300.000 ruble, I 
Totodată, uzina va începe să pro j 
ducă încă în luna aceasta agregate 

pentru recoltarea 1 
cartofilor șl ma
șini rotative pen
tru afînarea pă- 
mîntului.

O știre din Vla
dimir anunță că 
întreprinderea da 

extracție a dolomitului din Likinska 
sporit extracția acestui prețios în- 
grășămînt mineral pentru agricultu
ră. In cursul acestui an vor fi ex
trase un milion tone făină de do 
lomif.

O însuflețită activitate domnește 
acum, în pragul însămînfărilor de 
primăvară, în toate colhozurile și 
sovhozurile Uniunii Sovietice. în 
Ucraina și în alte republici, colhoz
nicii lărgesc suprafețele rezervate 
porumbului și pregătesc pentru în- 
sămînțaf vagoane de porumb de să- ; 
mînță din cele mai bune soiuri cui- ; 
tivate de fruntașii recoltelor bogate, | 

...In sud, unde primăvara inundă 
cîmpiile cu soare, se aude pretu
tindeni duduitul tractoarelor. Hotă- i 
rîrile Plenarei au și început să 
prindă viață. Mecanizatorii din raio
nul Kurgan au însămînțat, în două 
zile, primele cinci sute de hectare. . 
în regiunea Stavropol, mecanizata- i 
rii și-au ales ca lozincă : „Maximum < 
de producție de pe fiecare hectar“, i 
Porumbul și alte plante de înaltă < 
productivitate ocupă cea mai mare < 
parte din suprafețele de pămînt < 
cultivate de ei. <

în această atmosferă de mare în- ; 
suflețire și de avînt creator, după < 
recenta Plenară a C.C. al P.C.U.S., 
se desfășoară și ultima fază a cam- 5 
paniei electorale —• înfîlnirl ale S 
alegătorilor cu candidafii —- în ve- > 
derea alegerilor de la 18 marii* 5 
penfru Sovietul Suprem al U.R.S.S. >

A. MUNTEANU >

face un semn scurt cu mîna : „Tre- < 
buie să reflectăm cîteva minute“. Sînt < 
minute lungi. în cele din urmă gen- < 
tilomu! declară mai distins decît ori- J 
cînd : „în numele comandantului < 
nostru suprem, Raoul Salan, sentința < 
este comutată cu următoarele condi- J 
ții : veți fi executat, sau în locul dv. < 
altul dintre compatrioții voștri, dacă < 
pînă în 24 de ore toți ziariștii italieni < 
nu vor fi părăsit Algeria". G, Gio- < 
vannini este urcat din nou într-o ma- < 
șină care pornește cu toată viteza. *

„Traversăm — scrie el — ca niște < 
nebuni orașul adormit și ne oprim în < 
fața unui bar vecin cu Alefti, unde < 
X face un semn grupului care se gă- < 
seșfe în fața porții, cerîndu-le să stea < 
liniștiți. Puțin după aceasta mă gă- < 
sesc în mijlocul a vreo sută de zia- < 
riști .care mă aclamă, cînd deodată ' 
X mă cheamă la telefon și-mi spune < 
că și-a schimbat gîndul și că are ab- < 
solută nevoie să vizitez pentru a i 
doua oară încă o echipă a O.A.S. <

Abia atunci mi s-a făcut frică cu i 
adevărat. Mă încui în camera mea — < 
foarte recomandabil cînd ai de a < 
face cu astfel de oameni — și aș- i 
fept Nu pot face nimic altceva. X < 
pătrunde cu escorta lui obișnuită și < 
întreabă de mine. în hol sînt o sută : 
de ziariști care și-au pierdut capul. < 
Un fapt grăitor, printre ei nici unul < 
singur nu se gîndește că ar putea ; 
servi la ceva să cheme poliția". <

Informat în miezul nopții de cele S 
petrecute, menționează ziaristul ita- ; 
lian, „purtătorul de cuvînt al Delega-,/ 
(iei generale (reprezentanța adminis- \ 
frăției coloniale franceze în Algeria 
— N. R.) a răspuns că la o oră atît 
de fîrzie nu trebuie niciodată să se > 
dea atenție incidentelor dinfr-un bar. < 
Trebuie subliniat de asemenea că în \ 
jurul barului Alefti, pe o rază de 100 > 
de metri, există o prefectură și o ca- 6 
zar’mă, amîndouă înțesate zi și noap- \ 
te cu gardieni armați. >

Cu militari care închid ochii și jan- $• 
darmi veritabili sau falsi care însoțesc z 
O.A.S.-ul, cu funcționari care califică <’< 
drept'incidente de bar asemenea see- \< 
ne, penfru un ziarist a devenit cu ne- $
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Popoarele pot înlătura
{ -• .. ______ ___________________________________________ _____ — . ---- -

piedicile din calea dezarmării

ULTIMELE ȘTIRI ♦ “ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI

îinpomva masacrului sdvirșit de bandele O. A. S. la 10 martie

Greva celor peste 2.500.000 oameni ai muncii din Parir

„Să prefacem spadele în plu
guri" — operă a sculptorului so
vietic E. Vucetlci, 
guvernul U.R.S.S. 
Națiunilor Unite ca 
năzuinței tuturor popoarelor spre 
dezarmare generală și totală.

dăruită de 
Organizației 

simbol al

Azi încep la Geneva
Comitetului celor

Miercuri, la Palatul Națiunilor din 
Geneva are loc ședința de deschi
dere a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Cifra 18 a deve
nit oarecum improprie, datorită ab
senței Franței.

Conferința care se deschide la Ge
neva este considerată ca fiind înce
putul unor tratative destul de difi
cile. în calea unui acord stau o se
rie întreagă de obstacole, fapt care 
face ca numeroși observatori diplo
matici să recunoască cît de necesară 
era o întrunire la nivel înalt la în
ceputul acestei conferințe pentru a 
netezi terenul în vederea desfășurării 
cu succes a tratativelor.

In ajun de conferință, Geneva 
constituie un furnicar diplomatic și 
ziaristic, dominat de dezbateri aprin
se și opinii diverse. întreaga presă 
rezervă un spațiu larg problemelor 
dezarmării. Este prezentată în amă
nunt poziția țărilor socialiste și cea 
a occidentalilor. Numeroase specu
lații se referă la poziția țărilor neu
tre a căror activitate în cadrul co
mitetului este așteptată cu interes.

Chiar în presa apuseană se întîl- 
nesc dese recunoașteri că pregătirile 
țărilor socialiste pentru tratativele 
de dezarmare cuprind o serie de ini
țiative și propuneri constructive, în

timp ce puterile 
Geneva bagajul 
înarmărilor. „i 
întruni — scrie Hanson 
cunoscutul comentator militar al zia
rului „New York Times“ — Comi
tetul celor ÎS a fost umbrit de re
luarea iminentă a experiențelor nu
cleare de către S.U.A.“.

In atmosfera politică existentă la 
Geneva în aceste zile, o puternică
.iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
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Trebuie să se pună capăt 
cursei înarmărilor

de Ziua dezarmării

din

Mitinguri in India
DELHI 13 (Agerpres). — Din initia

tive Consiliului păcii pe întreaga In
die, la 12 martie a fost organizată în 
întreaga țară Ziua dezarmării. în dife
rite orașe și state au avut loc mitin
guri.

La Clubul Consfityției
unde a avut loc un mare miting, Ra- 
mețvari Nehru, laureată a Premiului
Internațional Lenin „Pentru întărirea
păcii între popoare", a declarat : Toate 
popoarele doresc pace. Trebuie să se 
pună capăt cursei înarmărilor, irebuie 
interzise războaiele.

într-o rezoluție 
cipanfii la miting

adoptată de pârli
se arată că poporul

Indian dorește fierbinte ca acordul eu 
privire la dezarmarea generală, totală 
și controlată să fie realizat în terme
nul cel mai scurt. Participanții la mi
ting, se subliniază în rezoluție, protes
tează cu indignare împotriva hotărîrii 
S.U.A. de a relua experiențele nuclea
re și-și exprimă convingerea fermă că 
șefii de guverne ai țărilor reprezen
tate în Comitetul de la Geneva trebuie 
să participe personal la tratativele pen
tru dezarmare.

In rezoluție se exprimă sprijinul de
plin față de Congresul mondial pentru 
dezarmarea generală și pace, ce va 
avea loc la Moscova în luna iulie.

o«o-

ngrgia nucleară în serviciul omenirii !"
Zilele trecute, la New York, s-au 

adunat din toate colțurile acestui 
mare oraș american mii de fe
mei pentru a protesta împotriva 
cursei înarmărilor, împotriva in
tenției guvernului american de a 
relua experiențele nucleare în at
mosferă.

Nu numai New Yorkul a devenit 
oraș atît de neliniștit. Nu trece o 
singură zi fără ca Ja Washington, în 
fața Casei Albe, să nu se adune 
partizanii păcii. Ei sosesc aici din 
colțurile cele mai îndepărtate ale 
țării. Femeile vin în coloane de 
mii de participante — cu cărucioare 
de copii, cu baloane pe care sînt 
înscrise lozinci : „Energia nucleară 
în serviciul omenirii „Noi am 
hotărît : pace în 1962 !“.

AUSTRALIA. Timp de două ore, 
în fața clădirii Consulatului S.U.A. 
din Melbourne, membrii Mișcării 
australiene în favoarea interzicerii 
armei, nucleare au organizat pichete,

protestînd împotriva hotărîrii S.U.A. 
de a relua experiențele nucleare în 
atmosferă.

SENEGAL. După cum relatează 
ziarul „DAKAR MATIN“, organiza
țiile sindicale de femei și de tineret 
din Senegal au adresat președintelui 
S.U.A., Kennedy, o scrisoare des
chisă în care subliniază că „fiecare 
explozie nucleară va constitui o 
groaznică crimă împotriva omenirii“.

Intilnire intre reprezentanții
delegațiilor țărilor socialiste

GENEVA 13 (Agerpres). — In 
seara zilei de 12 martie, la reședința 
delegației sovietice a avut loc o în- 
tîlnire între conducătorii delegațiilor 
țărilor socialiste — membre ale Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare. După o convorbire care a 
durat o oră și jumătate, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, a oferit un dineu în cinstea 
conducătorilor delegațiilor țărilor 
socialiste. La dineu au participat : 
K. Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Bulgaria, V. David, 
ministrul Afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace, A. Rapacki, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Polone, 
C. Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne, V. A. Zo
rin și V. S. Semionov, locțiitori ai 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și membri ai delegațiilor.

★
In dimineața zilei de 13 martie, 

Li Țin-țiuan, ambasadorul R. P. Chi
neze în Elveția, l-a vizitat pe A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., la reședința dele
gației sovietice. între A. A. Gromîko 
și Li Țin-țiuan a avut loc o convor
bire prietenească.

La 13 martie, secretarul de stat al 
S.U.A., D. Rusk, a oferit un dejun în 
cinstea lui A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Lordul Home, ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii 
martie un prinz 
miko, ministrul 
U.R.S.S.

La 13 martie,
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
la reședința delegației sovietice pe Ger
hard Schröder, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. F. Germane, la cererea aces
tuia.

Britanii, a oferit la 13 
în cinstea lui A. A. Gro- 
Afacerilor Externe al

A. A. Gromîko, ministrul 
a primit

lucrările
18 state

occidentale aduc la 
încărcat al politicii 

,Chiar înainte de a se 
Baldwin,

Corespondență telefonică

impresie a produs scrisoarea adresa
tă de A. A. Gromîko, secretarului 
general provizoriu al O.N.U., 
V Thant, în care Uniunea Sovietică 
propune ca puterile nucleare să-și 
ia obligația de a nu difuza arme 
nucleare altor țări și de a degaja 
anumite zone geografice de arme a- 
tomice. In cercurile ziaristice de 
aici, au redevenit astfel actuale pro
puneri ca cea a R. P. Polone de a 
se denucleariza centrul Europei, ca 
cea a R. P. Romîne de a se trans
forma Balcanii într-o regiune fără 
arme nucleare și rachete, cît și alte 
propuneri similare privind Africa, 
Asia, nordul Europei etc.

Numeroși observatori și 
tori occidentali consideră 
rațiile lui Gromîko obligă
dea un răspuns similar, chiar dacă 
aceasta ar dăuna planurilor de 
transformare a N.A.T.O. în cea de a 
patra putere atomică și — după cum 
scrie azi „New York Herald Tri
bune“ — „chiar în dauna relațiilor

comenta- 
că decla- 
S.U.A. să

decu Franța“, care solicită 
vreme accesul la documenta-

S.U.A. 
multă 
ția nucleară americană.

în presa occidentală se fac nu
meroase profeții sumbre cu privire 
la perspectivele conferinței. In le
gătură cu aceasta unele ziare vor
besc despre intenția Occidentului de 
a abate încă de la început comitetul 
de pe calea unor discuții aprofun
date și constructive asupra dezar
mării generale prin aducerea în 
discuție a unor probleme care nu 
au legătură directă cu tema tratati
velor. Dacă asemenea intenții există 
cu adevărat, ele pot într-adevăr 
complica sarcinile conferinței. Alți 
comentatori pun însă accentul pe 
necesitatea de a se căuta acum, la 
începutul conferinței, punctele co
mune ale planurilor de dezarmare 
sovietic și american, puncte care 
pot duce la realizarea unor înțele
geri și de a se căuta totodată rezol
varea punctelor divergente.

In ce privește Uniunea Sovietică, 
R. P. Romînă și celelalte țări so
cialiste participante la conferință, 
ele și-au exprimat clar dorința de 
a folosi toate posibilitățile — și 
asemenea posibilități există — pen
tru a scoate din impas problema vi
tală a dezarmării. Succesul tratati
velor depinde însă și de puterile oc
cidentale care în ultima vreme au 
făcut numeroase declarații în sensul 
că ar dori să contribuie la realiza
rea unui acord la Geneva. Opinia 
publică mondială care va urmări cu 
atenție tratativele de la Geneva va 
putea să confrunte aceste declarații 
ale occidentalilor cu faptele lor în 
viitorul apropiat.

L. RODESCU

o»o

Comentam ale presei internaționale
Comentînd starea de spirit de la Geneva 

în ajunul deschiderii lucrărilor Comite
tului celor 18 state, M. Sturua, corespon
dentul ziarului „IZVESTIA", scrie că pa
leta pronosticurilor variază de la culo
rile cele mai sumbre pînă la cele dătă
toare de speranță. In ceea ce privește 
tonurile sumbre, cele mai multe provin 
de la Bonn. Zilele trecute, cancelarul 
Adenauer a declarat, într-un interviu a- 
cordat editorului ziarului „Le Monde" că 
privește cu pesimism apropiatele lucrări 
ale Comitetului celor 18.

Secretarul de stat al S.U.A., Rusk, a 
declarat înainte. de a pleca Ia Geneva că 
„nu este nici optimist, nici pesimist", 
în ceea ce privește problema dezarmă
rii. Corespondentul „Izvestiei" mențio
nează că, după cît se pare, poziția lui 
Rusk a dat temeiuri unor ziare america
ne ca, de pildă, „New York Herald Tri
bune", să considere lucrările Comitetu
lui ca o muncă lipsită de perspective.

„Fără îndoială, scrie corespondentul 
ziarului „Izvestia", rezolvarea problemei 
dezarmării necesită o muncă mare și 
intensă. Se înșeală însă acei care soco
tesc că este o muncă lipsită de roade. 
In prezent principalul este să luptăm ca

tratativele de la Geneva să dea rezulta
te. Uniunea Sovietică se pronunță pentru 
folosirea deplină a posibilităților de care 
dispun miniștrii de Externe care pot juca 
un rol pozitiv".

★

Ziarul „LA TRIBUNE DES NATIONS’ 
publică o scrisoare deschisă adresată 
președintelui. Kennedy de către Bernard 
Lavergne, profesor onorific la Facultatea 
de drept din Paris. Citind numeroase fap
te în legătură cu problema dezarmării, au
torul critică poziția puterilor occidentale în 
problema controlului. „A cere inventa
rierea tuturor armelor adversarului îna
inte de distrugerea lor generală — men
ționează Bernard Lavergne — înseamnă 
a refuza limpede orice dezarmare".

★

„Goana Înarmărilor, această „cursă a 
groazei* — menționează săptămînalul 
vest-german „DEUTSCHE WOCHE" — a 
cunoscut in ultimele luni o intensificare 
deosebită... Avind în vedere această si
tuație, nu este nevoie de prea multă în
țelepciune politică pentru a înțelege ur
gența dezarmării. Numai dezarmarea va 
sparge cercul vicios al cursei înarmări
lor. Noi, germanii, avem un deosebit in
teres ca aceasta să se întimple".

★

Ce ar aduce dezarmarea
* Ibrahim Iza, reprezentantul Indoneziei la secretariatul permanent al 

Consiliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii, a declarat : „Sprijinim pro
punerea Uniunii Sovietice cu privire la dezarmarea generală și totală. Dacă 
propunerile sovietice cu privire la dezarmare s-ar realiza, aceasta ar aduce un 
mare folos mișcării de eliberare națională din țările Asiei, Africii și Americii 
Latine.

® Uera Ambito, reprezentantul Uniunii naționale africane din Kenya la 
Liga africană de la Cairo, a declarat : „Dacă tratativele de la Geneva cu pri
vire Ia dezarmare se vor încheia cu succes, fapt pe care îl dorim mult, aceasta 
va însemna lichidarea bazelor militare ale țărilor imperialiste de pe întregul 
continent african, baze care în momentul de față sînt folosite pentru înăbu
șirea mișcării de eliberare națională din țările Africii. Firește că dezarmarea 
nu poate să nu contribuie la eliberarea popoarelor dependente și coloniale de 
robia colonialistă".

® După calculele unor economiști, cu miliardele de dolari care se chel
tuiesc anual pentru înarmare ar putea fi construite 300 termocentrale de cîte 
120.000 kW fiecare, ceea ce ar echivala aproximativ cu întreaga putere ener
getică instalată în lume.

® Dacă am presupune că pentru dezvoltarea economiei țărilor slab dez
voltate s-ar aloca numai 10 la sută din suma cheltuită astăzi pentru înarmări, 
s-ar putea construi anual în aceste țări aproximativ 10 baraje mari de felul 
celui construit cu ajutorul U.R.S.S. la Assuan (R.A.U.), vreo 20 de combinate 
metalurgice de felul celui de la Bhilai (construit cu ajutorul U.R.S.S.).

® S-a calculat că de la începutul primului război mondial, omenirea a 
cheltuit pentru scopuri militare și a pierdut în urma distrugerilor de război nu 
mai puțin de 3 trilioane de dolari. Dacă aceste mijloace ar fi fost întrebuințate 
pentru dezvoltarea țărilor rămase în urmă din punct de vedere economic, popu
lația Asiei, Africii și Americii Latine ar avea astăzi același nivel de trai cu 
cea din Europa occidentală.

Ziarul „DAILY WORKER’ relatează 
că, luind cuvîntul la ședința Comitetu
lui Executiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, John Gollan, secretar 
general al partidului comunist, a decla
rat că tn Anglia crește mișcarea de pro
test împotriva hotărîrii S.U.A. de a relua 
experiențele nucleare în atmosferă.

In fața mișcării pentru pace engleze, 
a continuat vorbitorul, stau o serie de 
sarcini urgente. Participanții la ea tre
buie să lupte pentru a nu permite efec
tuarea de noi experiențe cu arma nu
cleară, organizînd o mișcare de protest 
a întregului popor*.

PARIS 13 (Agerpres). — Răspun- 
zînd chemării comune a tuturor or
ganizațiilor democratice din Franța 
și în primul rînd a Partidului Co
munist Francez, peste 2.500.000 de 
oameni ai muncii din Paris și din 
suburbiile sale au încetat lucrul 
luni după-amiază la orele 17 decla- 
rînd o grevă de o jumătate de oră 
în semn de protest împotriva masa
crului oribil săvîrșit la 10 martie de 
bandele fasciste din O.A.S. la Issy- 
les-Moulineaux.

Greva a fost sprijinită de elevii, 
studenții și profesorii de la școlile 
primare, liceele și facultățile din 
Paris. Cursurile au fost suspendate revendicării ca ucigașii fasciști să 
pentru o jumătate de oră. Greviști- fie aspru pedepsiți pentru crimele 
lor li s-au alăturat de asemenea toți lor". Aceste lozinci au fost lansate 
muncitorii și funcționarii de la ser
viciile publice.

Greva muncitorilor din Paris a

Presse și-a oprit 
jumătate de oră 
care transmiteau 
franceze. Radioul

fost sprijinită de muncitorii din alte 
numeroase orașe ale Franței printre 
oare Lyon, Valence, Rouen și altele.

Agenția France 
și ea timp de o 
teleimprimatoarele 
știri pentru ziarele
a tăcut, iar de pe ecranele televi
zoarelor au pierit imaginile.

„Faceți grevă împotriva celui mai 
mîrșav act terorist săvîrșit de 
O.A.S.", „Faceți grevă în semn de 
protest împotriva faptului că auto
ritățile nu iau măsuri suficiente pen
tru a împiedica activitatea teroristă 
a O.A.S.", „Faceți grevă în sprijinul

de marile centrale sindicale din 
Franța printre care : C.G.T., Force 
Ouvrière. Federația lucrătorilor din

învățămînt, Uniunea Națională q 
Studenților din Franța și altele.

După declararea grevei, po stră
zile Parisului au avut loc numeroa
se mitinguri șl demonstrații de pro
test împotriva activității criminale a 
O.A.S.

în seara zilei de 12 martie, mii 
de parizieni au demonstrat în fața 
vilei lui Georges Bidault, fost pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Franței. Manifestanții au scandat : 
„O.A.S. — asasini", „Bidauli și So- 
ustelle la închisoare". Bidault ests 
unul din avocații cei mai zgomotoși 
ai tezei ultracolonialiste „Algeria 
franceză" pe care a susținut-o în 
numeroase articole și cuvîntăii. '■

Mitinguri și demonstrații asemănă
toare au avut loc de asemenea în 
toate suburbiile muncitorești ale Pa
risului.

o»o

Forțele patriotice iși extind controlul 
asupra a noi zone in Vietnamul de sud 
SAIGON 13 (Agerpres). — 
Recent, aproximativ 8.000 de, lo

cuitori din provincia Ma Tho au or
ganizat o demonstrație, îndreptîn- 
du-se spre orașul Kai Lay, capitala 
acestei provincii. în ciuda faptului 
că . armata și poliția au încercat să 
împiedice intrarea demonstranților 
în oraș, arestînd un mare număr de 
participanți, ei au pătruns în oraș 
scandînd : , Jos cu imperialiștii a- 
mericani care au invadat Vietnamul 
de sud !”. „Să se pună capăt per
secuțiilor, să fie eliberați cei ares
tați !”.

Corespondentul agenției Reuter 
menționează intensificarea lup
telor dintre partizanii sud-vietna-

mezi și trupele Iui Ngo Dinh Dicm. 
Forțele patriotice, scrib corespon
dentul, „au cucerit posturi avansate 
în provincia Tay Ninh, Ia 70 mile 
nord-vest de Saigon, și își extind 
controlul asupra unor zone tot mai 
largi din provincia Phuok Thanh”. 

VIETNAM PRESS NEWS AGEN
CY anunță din Saigon că, în cursul 
unei ambuscade organizate de for
țele patriotice la 60 mile sud de 
Saigon, au fost omorîți 24 de poli
țiști, 7 răniți, iar 5 au fost capturați.

După cum scrie săptămînalul en
glez „TRIBUNE”, „regimul dictato
rului Ngo Dinh Diem este fără în
doială unul din cele mai corupte 
din Asia”.

■O0O-------------

! Mii de oameni au demonstrat j 
( împotriva atacului banditesc să- J 
[ vîrșit de O.A.S. în suburbia pa- j 
f riziană Issy-les-Moulineaux la 10 j 
( martie, cînd au fost asasinate j 
( patru persoane și altele peste 50 
f rănite. ÎN FOTOGRAFIE : Aspect j 
( din timpul demonstrației îh fața J 
f primăriei din suburbia Issy-Ies- {

rănite. ÎN FOTOGRAFIE : Aspect j 
din timpul demonstrației îh fața {

Moulineaux.

Cresc rîndurile armatei 
angoleze de eliberare

de presă 
Holden, 

popoare- 
„Arnjata

Un mîrșav complot imperialist 
pentru exterminarea Iui A. Gizenga

CAIRO 13 (Agerpres). — Secreta
riatul permanent al Consiliului de 
solidaritate al popoarelor din țările 
Asiei și Africii a dat publicității o 
declarație în care se arată că, po
trivit știrilor primite din Leopold
ville, Antoine Gizenga a fost supus 
unui proces lent de otrăvire, iar în 
prezent se află într-o stare extrem 
de gravă. Secretariatul permanent 
subliniază că într-o scrisoare pri
mită de la mama lui Gizenga aceste 
știri sînt confirmate.

în declarație se arată că complo
tul împotriva lui Antoine Gizenga 
a fost pus la cale de către imperia
lismul american în cîrdășie cu 
Kasavubu și Mobutu.

'ANGOLA. La o conferință 
ținută la Leopoldville, Roberto 
președintele partidului Uniunea 
lor din Angola, a declarat :
noastră de eliberare, a spus Holden, cu
prinde în prezent peste 25.000 de mili
tari care prin lupta lor curajoasă au a- 
Juns să controleze o mare parte din nor
dul Angolel". In cursul luptelor, patrio- 
țli angolezi au provocat mari pierderi 
trupelor portugheze. Pînă acum, a decla
rat Holden, au fost uciși mai bine de 
4.000 de soldați portughezi. In declarația 
sa, Roberto Holden a arătat că patrioțil 
angolezi au primit un însemnat ajutor 
material din partea altor popoare afri
cane.

<>•<>

SCURTE ȘTIRI
Congresul 

„comunității europene 
a scriitorilor”

0*0

În sprijinul propunerilor privind 
crearea de zone denuclearizate

— Gu-VARȘOVIA 13 (Agerpres). 
vemul R. P. Polone a manifestat în
totdeauna un mare interes față de 
măsurile întreprinse de O.N.U. pen
tru menținerea și consolidarea păcii 
în întreaga lume, față de eforturile 
menite să înlăture, prin dezarmarea 
generală și totală, războiul ca mij
loc de rezolvare a diferendelor între

TOKIO. Peste 5000 de membri al Ligii Tineretului Democrat din Japonia s-au Întrunit într-un miting de 
protest împotriva bazelor militare americane de pe pămintul japonez.

popoare, se spune în răspunsul 
vernului R. P. Polone adresat 
cretarului general provizoriu 
O.N.U., U Thant, transmis de agen
ția P.A.P.

Referindu-se la propunerile gu
vernului R. P. Polone cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa centrală, formulate de mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Polone, A. Rapacki, Ta cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., în răspuns se arată : Guver
nul polonez nu condiționează înfăp
tuirea măsurilor prevăzute de planul 
Rapacki și realizarea unui acord co
respunzător din care ar decurge o- 
bligațiile prevăzute de acest plan, de 
nici un fel de condiții preliminare, 
în afară de colaborarea statelor sem
natare ale unui asemenea acord.

R. P. Polonă, se spune în răspuns, 
se pronunță în același timp pentru 
înfăptuirea planurilor de creare a 
zonelor denuclearizate și în alte 
părți ale Europei ; ea sprijină întru 
totul propunerile guvernului Repu
blicii Populare Romîne cu privire 
la crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani.

Guvernul R. P. Polone, se spune 
în încheierea răspunsului, sprijină, 
de asemenea, înfăptuirea ideii „zo
nelor denuclearizate“ și în alte părți 
ale lumii.

gă
se
ai

Comitetul național al luptătorilor 
pentru reformă agrară din Argenti
na, care a luat ființă recent a hotă
rît lansarea unei largi campanii în 
sprijinul unei reforme agrare democrati
ce, care să ducă la împroprietărirea ță-

ITALIA, La Palazzo Vecchio din•
Florența 5-a deschis Congresul „Comu
nității europene a scriitorilor", cu tema 
„Scriitorul, cinematograful, radioul și 
televiziunea". La acest congres participă 
300 de delegați din 25 de țări europene. 
Delegația scriitorilor din R. P. Romînă 
este compusă din Mihai Beniuc, George 
Călinescu, Tudor Vianu și Titus Popovici.

0 JAPONIA. In cadrul unul sondaj 
organizat de ziarul „Mainlți", în întrea
ga țară, 31 la sută din japonezii chestio
nați s-au pronunțat împotriva rămînerli 
la putere a guvernului Ikeda. Mai bine 
de jumătate din cei care au luat atitu
dine împotriva guvernului vorbesc des
pre „Politica nesănătoasă a lui Ikeda", 
care a dus Ia scumpirea traiului, la in
tensificarea militarizării țării și a depen
denței ei față de S.U.A.

0 LAOS. Intr-un comentariu al pos
tului de radio „Vocea Laosului" se ara
tă din nou că în viitorul guvern de 
coaliție al Laosului, părții reprezentate 
de prințul Suvanna Fumma trebuie să-i 
aparțină majoritatea locurilor, restul ur- 
mînd să fie împărțit în mod egal între 
reprezentanții Partidului Neo Lao Haksat 
și grupării de la

Trupele rebele 
matei guvernului 
Neo Lao Haksat 
Ndin și Pa Nhung. Totodată, rebelii au 
atacat localitatea Muong Nham. în toate 
aceste ciocniri, însă, rebelii au fost res
pinși.

siliului” să se întreprindă „imediat’ o 
acțiune militară împotriva Cubei. Secția 
guatemaleză a contrarevoluționarilor a 
hotărît să ceară guvernelor latino-ameri- 
cane arme, muniții și asistență tehnică, 
în vederea pregătirii unei invazii mili
tare în. Cuba.

0 BRAZILIA, Fostul președinte al 
Braziliei, Janio Quadros, care s-a îna
poiat recent în țară, a declarat unui re
prezentant al agenției France Presse că 
la 15 martie se va adresa, printr-o cu- 
vîntare radio-televizată, poporului bra
zilian pentru „a denunța forțele care la 
25 august anul trecut m-au obligat să 
abandonez puterea".

® R.D.G. La Magdeburg s-au încheiat 
lucrările celui de-al 7-lea Congres al 
țăranilor din R. D. Germană, la care au 
fost dezbătute problemele vitale 
griculturii socialiste. Congresul 
tat în unanimitate un proiect i 
luție prezentat de delegații la 
în care se pune accentul pe 
îmbunătățire a muncii în cooperativele 
agricole de producție.

! ale a- , 
a adop- 

de rezo-' L, 
congres, 
continua

Savannaket.
au atacat pozițiile ar- 
legal și ale trupelor 
din localitățile Sala

Bandele contrarevo- 
aflate pe teritoriul 
uneltirile lor îm- 

cum relatează agen-

• GUATEMALA.
luționarilor cubani 
Guatemalei continuă 
potriva Cubei. După
ția France Presse, secția guatemaleză a 
așa-zisului „consiliu revoluționar cuban* 
cu sediul la Miami (S.U.A.) a cerut „Con-

raniîor șl la lichidarea marilor latifun
dii. In numeroase provincii ale țării au 
loc mitinguri ale țăranilor argentineni, 
care cer lichidarea sistemului feudal al 
latifundiilor și realizarea reformei agrare.

0 FRANȚA. Poporul francez trebuie 
să ceară cu liotărîre guvernului să în
ceteze războiul din Algeria, a subliniat 
cunoscutul scriitor francez Jean Paul 
Sartre la o conferință ținută la Bruxelles, 
organizată din inițiativa Comitetului bel
gian universitar anticolonialist pentru 
pace în Algeria. Saitre a declarat că 
forțele de stînga trebuie să se unească 
în lupta împotriva fascismului, pentru 
pace în Algeria.

® COLUMBIA. Ca urmare a ploilor 
torențiale care s-au abătut asupra regiu
nilor din vestul Columbiei s-a produs o 
alunecare de teren pe povîrnișurile mun
toase din apropierea orașului Pensilva- 
nia. 23 de persoane, printre care 16 copii, 
au fost surprinse și ucise. Un mare nu
măr 
lația 
nice

de locuințe au fost distruse. Clrcu- 
pe șosele și comunicațiile telefo- 

cu Bogota au fost întrerupte,

R.P.D. COREEANĂ. în orașul Clhon-0
cijin, R. P. D. Coreeană, a sosit o navă, 
transportînd un nou grup de repatriațl 
coreeni din Japonia,
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