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Nu de mult și 
în comunele și sa
tele regiunii Mara
mureș s-a înche- regional Maramureș al P.M.R. 
iat colectivizarea —
agriculturii. în 
cele 373 gospodării agricole colec- 
t ve s-au unit 110:431 de familii de 
țărani care dețin laolaltă 335.008 
hectare. Faptul că țărănimea a pă
șit pe calea gospodăriei colective 
dovedește încrederea ei profundă în 
politica leninistă a partidului nos
tru de transformare socialistă a 
satului, de întărirea continuă a ali
anței dintre clasa muncitoare și ță
rănime.

în regiunea noastră, deși o mare 
parte din teren este deluros și mun
tos, în urma colectivizării agricul
turii s-au creat condiții pentru creș
terea puternică a producției agri
cole, și a . nivelului de trai al țără
nimii. Prin lucrări de îmbunătățire 
a pășunilor și fînețelor naturale ce 
se întind pe zeci de mii de hectare, 
se poate crea o puternică bază fu
rajeră pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor și îndeosebi a rasei de 
bovine Bruna de Maramureș. Ma
rea majoritate a dealurilor din ra
ioanele Sighet, Oaș, Lăpuș, Somcuta 
Mare și Cehu Silvaniei permit să 
dezvoltăm pomicultura pe mii de 
hectare. Pe văile rîurilor Lăpuș, So
meș și Crasna pămîntul este rodi
tor, fiind bun atît pentru cultura 
cerealelor și a plantelor tehnice cit 
și pentru legumicultura.

Ca și în alte regiuni ale țării, or
ganizația regională de partid, 
bucurîndu-se de sprijinul perma
nent al Comitetului Central a des
fășurat o muncă politică permanen
tă pentru atragerea țărănimii pe 
calea gospodăriei agricole colective. 
Experiența nc-a arătat că o puter
nică atracție în. rîndurile țăranilor 
întovărășiți o exercită realizările 
gospodăriilor colective fruntașe. 
Noi am acordat cea mai mare 
atenție întăririi gospodăriilor colec
tive mai vechi. Gospodăriile colec
tive din Berveni, Tiream, Foeni și 
altele au obținut din an în an pro
ducții tot mai mari de cereale, au 
dezvoltat creșterea animalelor, în
deosebi a vacilor cu lapte și oilor 
cu lină fină, pentru care au con
diții prielnice. Gospodăriile colecti
ve din Satu Mare, Seini, Coltău și 
altele au extins suprafețele culti
vate cu legume iar gospodăriile co
lective din Remeți, Săpînța, Coru- 
ieni și altele situate în zona de deal 
a regiunii au plantat sute de hec
tare cu pomi fructiferi.

în ultima vreme, îndrumate de 
organele și organizațiile de partid, 
marea majoritate a gospodăriilor 
colective și-au îndreptat 
spre crearea de ferme de 
acestea fiind în condițiile 
noastre cel mai important 
venituri bănești. Gospodăria agri
colă colectivă din Uimești are as
tăzi 51 capete taurine la suta de 
hectare. Folosind creditele acordate 
de stat, a căror valoare s-a ridicat 
anul trecut la 46 milioane de lei, 
precum și prin reținerea animalelor 
din prăsila proprie, gospodăriile co
lective din raioanele Satu Mare și 
Carei și-au dublat în 
vele de animale.

Prin grija partidului 
lui agricultura regiunii 
pune astăzi de un mare număr de 
tractoare și alte mașini agricole 
moderne. Pe ogoarele regiunii lu
crează acum peste 700 de ingineri 
agronomi, zootehniști și medici ve
terinari.

Toate acestea au dus la întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor colec-

atenția 
animale, 
regiunii 

izvor de

1961 efecti-

și guvernu- 
noastre dis-

tive. Numai în 
cursul anului tre
cut fondul de ba
ză al gospodăriilor 
colective a crescut 
cu 39.000.000 lei. 

A crescut de la un an la altul nivelul 
de viață al colectiviștilor. în multe 
gospodării colective printre care a- 
celea din Urziceni, Beltiug, Acîș și 
altele valoarea unei zile-muncă a 
fost anul trecut de circa 30 lei. 
Aceste realizări au fost larg popu
larizate de către organizațiile de 
partid.

Acum, după încheierea colectivi
zării agriculturii, în fața organelor 
și organizațiilor de partid din re
giunea noastră stă sarcina de mare 
răspundere de a munci neobosit 
pentru consolidarea tuturor gospo
dăriilor colective. Vom acorda cea 
mai mare grijă gospodăriilor colec
tive nou înființate, acelora care au 
crescut mult în ultima vreme prin 
primirea de noi membri, precum 
și acelora care în anii trecuți nu 
s-au dezvoltat pe măsura posibili
tăților.

în primul rînd ne-am îndreptat 
atenția spre înființarea de organi
zații’de partid în toate gospodăriile 
colective noi, iar acolo unde 
organizații mici, spre lărgirea rîn- 
durilor lor prin primirea de noi 
membri și candidați de partid. Nu
mai în ultimele două luni au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid peste 200 colectiviști fruntași, 
ingineri și tehnicieni agronomi care 
lucrează în gospodăriile colective. 
Vom întări continuu organizațiile 
de partid din gospodăriile colective 
incit să fie capabile să mobilizeze 
masele de colectiviști la sporirea 
producției agricole. Pentru a spri
jini noile organizații de bază create 
în gospodăriile colective, am trimis 
în fiecare sat pe o durată mai în
delungată activiști de partid bine 
pregătiți, cu multă experiență.

Comitetul regional de partid a 
luat din vreme măsuri ca imediat 
după înființare, noile gospodării co
lective să fie sprijinite, la întocmi
rea planurilor de producție și la 
organizarea muncii, de către ingi
neri și tehnicieni agronomi, preșe
dinți, brigadieri și contabili din 
gospodăriile colective fruntașe. Au 
fost trimiși la sate peste 300 de 
specialiști din agricultură, 
ajută 
noilor
■varea 
bleme

Comitetul regional de partid și 
sfatul popular regional au trimis de 
asemenea la sate colective alcătuite 
din activiști de partid și specialiști 
în agricultură, care instruiesc prac
tic cadrele de conducere din gos
podăriile colective în principalele 
probleme de organizare a muncii și 
de conducere a treburilor obștești. 
O mare atenție vom da și școlari
zării președinților și brigadierilor 
din noile gospodării colective.

în raioanele unde procesul de co
lectivizare a agriculturii s-a înche
iat mai de mult acordăm o deose
bită atenție unirii gospodăriilor co
lective mici în gospodării colective 
mai mari, spre a folosi cu mai mul
tă eficiență pămîntul, mijloacele de 
producție și forța de muncă. Pînă 
acum 15 gospodării colective mici 
din raioanele Oarei și Satu Mare 
s-au unit în 6 gospodării colective 
puternice.

Una dintre cele mai actuale sar
cini care stau în fața agriculturii

care 
consiliile de conducere ale 
gospodării colective la rezol- 
celor mai importante pro- 
la ordinea zilei.

col ecu vu area a cricul turii
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TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Comitetul regional de partid și Sfatul popular regio

nal Iași raportează Comitetului Central că în ziua 
de 14 martie 1962 s-a încheiat colectivizarea agri
culturii în regiunea noastră.

In prezent, în cele 490 gospodării colective din re
giunea Iași sînt unite 234.159 familii de țărani, deți- 
nînd o suprafață de 625.501 hectare teren.

Colectivizarea agriculturii în regiunea Iași, ca și în 
celelalte regiuni ale patriei, este rezultatul aplicării 
consecvente a politicii partidului nostru.

Un rol hotărîtor în munca politică și organizato
rică pentru colectivizarea agriculturii l-a avut vizita 
dumneavoastră, tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
a altor conducători de partid și de stat în regiunea Iași. 
Călăuzindu-se permanent după indicațiile prețioase pe 
care le-ați dat, organizațiile de partid, sfaturile popu
lare și celelalte organizații de masă au desfășurat o 
susținută muncă politico-organizatorică, au antrenat 
mii de colectiviști fruntași în popularizarea realizări
lor dobîndite de gospodăriile colective.

La baza succesului obținut a stat exemplul viu, con
vingător, al gospodăriilor agricole colective fruntașe, 
care au exercitat o puternică atracție în rîndurile în
tregii țărănimi. In anul 1961, ca și în anii trecuți, 
gospodăriile agricole colective din regiune au obținut 
producții medii la hectar mai mari decît întovărășirile 
agricole cu 300—400 kg la grîu și cu 500—600 kg la 
porumb. Numeroase gospodării colective, ca, de pildă, 
cele din Moțca, Gura Văii, Parpanița, Muntenii de 
Sus, Borosoaia și altele, au obținut peste 2.000 kg grîu 
la hectar de pe întreaga suprafață. Gospodăriile agri
cole colective din Totoiești, Alexandru Ioan Cuza, 
Ghergheleu și altele au obținut între 3.000—5.000 kg 
porumb boabe la hectar în cultura neirigată ; la Moț
ca, Codăești, Șipote și altele
30.000—35.000 kg sfeclă de zahăr la hectar.

Numărul animalelor proprietate obștească a gospo
dăriilor colective a crescut față de 1960 cu peste 20.000 
taurine din care 9.700 vaci. și juninci, cu 27.000 por
cine și 54.000 ovine. în anii 1960—1961 gospodăriile 
colective din regiune au construit peste 2.360 de adă
posturi pentru animale, magazii și altele.

Obținînd producții sporite, gospodăriile colective au 
vîndut statului cantități însemnate de produse vege
tale și animale, realizînd astfel însemnate venituri 
bănești.

Valoarea fondului de bază al gospodăriilor colective 
din regiune a crescut în anul 1961 cu 62 milioane lei. liste în scumpa noastră
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Avem în prezent în regiune multe gospodării colec
tive milionare și multimilionare. La gospodăriile co
lective din Totoiești, Movileni, Bivolari, Chișcăreni, 
Pribești, Potîngeni și altele, valoarea zilei-muncă a 
fost între 35 și 40 .lei, din care 14—17 lei în numerar.

Rezultatele obținute schimbă înfățișarea satelor din 
regiunea noastră. în ultimii ani mii de colectiviști 
și-au construit case noi, și-au cumpărat mobilă și alte 
lucruri de folosință îndelungată.

în munca pentru dezvoltarea agriculturii, regiunea 
noastră a primit permanent un ajutor multilateral din 
partea Comitetului Central al partidului și a guver
nului. Anul trecut, de pildă, statul a acordat gospo
dăriilor colective credite în sumă de peste 48.000.000 
lei. Crește an de an numărul tractoarelor și al celor
lalte mașini agricole ; statul ajută gospodăriile colec
tive cu cadre calificate, cu îngrășăminte chimice, se
mințe de mare productivitate etc.

în numele tuturor oamenilor muncii din regiunea 
Iași mulțumim din inimă conducerii partidului nostru 
pentru sprijinul acordat.

Organizațiile de partid și sfaturile populare vor 
munci fără preget pentru mobilizarea tuturor colec
tiviștilor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști, în 
vederea consolidării economico-organizatorice a gospo
dăriilor colective, creșterii continue a producției agri
cole vegetale și animale.

Țărănimea colectivistă, cu puteri unite, va valori
fica din plin solul regiunii noastre, va reda agricul
turii noi terenuri agricole, iar terenurile improprii 
culturii cerealelor și plantelor tehnice vor fi plantate 
cu vii și livezi.

Avînd în vedere că în regiune avem multe gospo
dării agricole colective tinere, le vom îndruma și ajuta 
să-și organizeze temeinic munca, pentru ca în scurt 
timp să dobîndească rezultate bune, să se ridice la 
nivelul celor fruntașe.

Vom„ îndruma în continuare gospodăriile colective 
mici să se unească în unități mai mari, puternice.

în prezent toate forțele noastre sînt mobilizate pen
tru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a cam
paniei agricole de primăvară.

Asigurăm Comitetul Central al partidului că vom 
munci cu avînt sporit pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, în vederea desăvîrșirii construcției socia
liste în scumpa noastră patrie.

SFATUL POPULÄR 
AL REGIUNII IAȘI

Cu agricultura colectivizată
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Raioanele Adjud și Bacău — regiunea Bacău
în ziua de 14 martie, în raioanele 

Adjud și Bacău s-a încheiat colec
tivizarea agriculturii.

Raionul Adjud are acum 54 gospo
dării colective în care 35.039 
familii muncesc în comun 92.428 ha 
teren. Rezultatele bune ale colecti
viștilor au fost cel mai puternic în
demn pentru țărănimea muncitoare 
din raion de a păși pe calea gospo
dăriei colective. în 1961 producțiile 
medii la hectar, ale G.A.C. din ra
ion au fost mai mari deaît ale țăra
nilor individuali cu 900 kg la grîu 
și cu peste 500 kg la porumb. S-a 
dezvoltat mult și sectorul zootehnic. 
Numai în anul trecut numărul bovi
nelor și al porcinelor din G.A.C. s-a 
dublat, iar al ovinelor a crescut cu 
50 la sută. Veniturile colectiviștilor 
sînt tot mai mari. La gospodăria co
lectivă Ploscuțeni valoarea zilei- 
muncă a fost anul trecut de pesite 
35 lei, iar la cea din Homocea — 
30,25 lei.

că a gospodăriilor colective. Cu spri
jinul specialiștilor, codeotlviștii defi
nitivează planurile de producție și 
fac ultimele paegătiri pentru cam
pania agrioodă de primăvară. Trac
toriștii de la S.M.T. Adjud, Podu 
Turcului și Hemeiuș au efectuat lu
crări pe primele sute de hectare. Se 
întocmesc, de asemenea, planurile 
de organizare a teritoriului gos
podăriilor colective tinere, stabilin- 
du-se suprafețele ce se vor planta 
cu vii, livezi etc.

I. PLEAVĂ

mașini agricole 
centra samoanla de prlmM

Constructorii de mașini agricole 
de la Uzinele „7 Noiembrie* din 
Craiova au trimis anul acesta uni
tăților socialiste din agricultură pes
te 1.700 de mașini și utilaje diferite 
pentru actuala campanie agricolă. 
Printre acestea se numără semănă
tori universale, grape, tăvălugi ine
lari, sape rotative etc. Unele dintre 
utilajele expediate la S.M.T. și G.A.S. 
au început să fie folosite la pregă
tirea ogoarelor în vederea însămîn- 
țărilor.

O importanță deosebită au acor
dat metalurgiștii din Craiova îmbu
nătățirii continue a acestor mașini.

(Agerpres)
Utr
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Cînd se stabilesc fruntașele în producție, în secția țesători» de 
la „întreprinderile pentru industria de bumbac" din Capitală, prin* 
tre acestea se află de fiecare dată și Angela Popescu.

Ea lucrează Ia două războaie de țesut și în fiecare lună îșl de
pășește simțitor sarcinile de producție. Numai în primele două luni 
din acest an a produs 1S8 m țesături peste plan. Țesăturile lubri
cate de ea trec cu succes „examenul" controlului tehnic de calitate.

Apreciindu-i meritele în muncă, comuniștii din secția în care lu
crează au primit-o în rindurile candidaților de partid.

(Foto : Gh. VlnțiUf)

Consfătuire a furnaliștilor
Pentru a se studia experiența înaintată dohîndltă în mări

rea randamentului agregatelor șl îmbunătățirea calității fon
tei, la Hunedoara a avut loc recent o consfătuire a furna
liștilor din întreaga țară, organizată de Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini în colaborare cu uniunea sin
dicatelor din această ramură. In urma cunoașterii experienței 
furnaliștilor fruntași de la marele combinat hunedorean, s-au 
stabilit metodele ce pot fi generalizate la noile furnale din 
Reșița, precum și la cele din Calan și Vlahlța. Printre altele, 
participanțil la consfătuire au hotărlt să extindă experiența 
furnaliștilor din Hunedoara privind ridicarea temperaturii ae
rului introdus în furnale.

Tot în vederea sporirii producției de fontă au fost Indicate 
măsuri concrete, specifice pentru fiecare uzină în parte. S-a 
apreciat că fumaliștiî de la Hunedoara au posibilități să 
reducă la jumătate timpul de oprire pentru reparații la fur
nalele noi, fapt care va asigura realizarea unui important 
spor de producție. De asemenea, s-a recomandat îmbunătățirea 
calcinărll minereurilor la furnalele mal vechi de la Hune
doara șl Vlahlța.

Participanțil la consfătuire au propus organizarea unei în
treceri Intre uzinele siderurgice, iar în cadrul întreprinderilor — 
pe echipe, brigăzi șl secții. Participanțil la consfătuire au 
cerut minerilor de la Ghelar, Teliuc, Lupeni, Vulcan, Uricani, 

Petrila și Aninoa- 
sa să intensifice 

, eforturile pentru

Expoziții ale artiștilor amatori lității ' minereuri
lor folosite Ia 
elaborarea iontei.

(Agerpres)
La unele case raionale de cultu

ră, printre care „23 August" și „Ni
colae Bălcescu", precum și la une
le cluburi din Capitală au fost des
chise zilele acestea expoziții- ale ar
tiștilor plastici amatori din ' fabri
cile și uzinele bucureștene. Expozi
țiile cuprind peste 500 de lucrări, 
înfățișînd aspecte din viața fabrici
lor și șantierelor de construcții, 
portrete de muncitori fruntași etc.

RITM ȘI CALITATE
★

Convinse de superioritatea mun
cii în marea gospodărie colectivă, 
un număr de 32.317 familii de ță
rani muncitori din raionul Bacău 
s-au unit în 66 gospodării colective, 
care au 82.203 ha pămînt. Acest 
succes se datorește muncii politice 
de lămurire duse 
de partid, care au popularizat rea
lizările gospodăriilor colective frun
tașe.

Organizațiile de partid din raioa
nele Adjud și Bacău desfășoară a- 
cum o susținută muncă politică pen
tru întărirea economico-organizatori-

de organizațiile( Continuare în pag, IlI-a)

PIATRA NEAMȚ. Vedere generală a orașului. în prim plan — noi blocuri de locuințe.

Cine n-a văzut Ploieștiul în ultimii 
ani, rămîne plăcut impresionat de 
schimbările înnoitoare ce au avut 
și au loc în acest o.raș. în centru 
a fost construit un mare număr de 
blocuri de locuințe. Altele, in jurul 
Halelor Centrale, sînt în curs de fi
nisaj. Pe B-dul Republicii s-a deschis 
anul trecut un nou șantier. Aici a 
început să se contureze un nou car
tier de locuințe.

Grupul 3 șantiere al întreprinderii 
nr. 1, din cadrul T.R.C. Ploiești, con
struiește în acest an pe bulevardul 
Republicii aproape 400 apartamente 
precum și o școală cu 24 săli de 
clasă. Lucrările pe șantier se des
fășoară intens. Folosind experiența 
cîștigată anul trecut și avînd gata 
la începutul anului toată documen
tația, conducerea șantierului a pu
tut ,să ia din timp o serie de măsuri 
pentru buna organizare a lucră
rilor.

realizări 
Sînt bine 
lor de muncă brigada de zidari .con
dusă de Nicolae Stanciu, echipa de 
fierari-betoniști a iui Pavei Stedian, 
cea de dulgheri condusă de Dumi
tru Manițiu, cea de zugravi în frun-

însemnate în producție, 
cunoscute pentru faptele

Aspcctc din activitatea 
constructorilor grupului 3 

șantiere locuințe al T.n.c. Ploiești

in
și

Ni-

la' 
în
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Munca organizată 
pe bază de grafice

Pînă acum au început lucrările 
toate blocurile care von fi date
folosință în acest an. Constructorii 
au acum asigurat un front larg de 
lucru. Colectivul șantierului, anali- 
zînd posibilitățile de realizare a 
sarcinilor de plan pe 1962, și-a pro
pus să reducă cu o lună de zile ter
menul de execuție al fiecărui bloc. 
Concomitent cu aceasta, toate forțele 
de pe șantier sînt mobilizate ia exe
cutarea unor lucrări de bună cali
tate, astfel ca viitorii locatari să fie 
pe deplin mulțumiți.

— Treabă bună poți face numai 
atunci aînd se muncește organizat 
— ne spune tov. Aurelian Istrate, 
șeful șantierului. Au fost întocmite 
pentru fiecare bloc grafice în care 
este prevăzut timpul de execuție 
pe faze și termenul de punere în 
funcțiune. Avem toate condițiile să 
respectăm graficele. Ne bizuim pe 
experiența de pînă acum, pe iniția
tiva colectivului.

Intr-adevăr, pe șantier lucrează 
multe »chipe șl brigăzi oare obțin

te cu Puiu Dumitru, brigada de 
stalatori a lui David Oprișan 
altele.

Brigada de zidari condusă de 
colae Stanciu lucrează la blocul B
2. împreună cu dulgherii, fierar-be- 
ioniștii și betoniștii, care lucrează la 
același bloc, brigada ridică „la 
roșu" un etaj pe săptămînă. Munca 
este organizată „în lanț". Briga
da ridică acum zidurile de la eta
jul III. Ea se evidențiază nu numai 
prin faptul că luctrează ritmic, res
pectând graficul, dar execută șl lu
crări de bună calitate.

— A grăbi ritmul șl a neglija ca
litatea — ne .spune șeful de brigadă 
— înseamnă a face o treabă pe ju
mătate. Căci pentru a remedia lip
surile care se constată la zidărie, 
înseamnă să lucrezi mai mult la 
tencuieli. Ce-ai cîștigat într-o parte 
pierzi în alta. Iată de ce ritmul nu 
poate fi despărțit de calitate.

Pe șantier se fac eforturi vizibile 
pentru ca metodele industriale 
construcție să-și croiască drum 
mai larg. La blocurile turn E 5 și 
cu 9 etaje, turnarea planșeeloi 
pereților despărțitori din beton
face cu ajutorul cofrajelor din pla
caj bachelizat. Avantajele ? Cofra- 
jele pot fi folosite de 25—30 ori, deci 
economie de cherestea ; cofrarea și 
decofrarea se face mult mai repede, 
asigurîndu-se astfel o viteză ridica
tă de execuție. De asemenea, dato
rită faptului că pereții se toarnă în 
tipare eu suprafețe neted», >• re-

duc în mare măsură tencuielile, 
ceea ce înseamnă nu numai o du
rată mai scurtă de construcție, ci 
și un preț de cost mai scăzut.

La blocurile cu mai puține etaje, 
planșeele sînt executate din fîșii pre
fabricate de beton armat. La con
strucția scărilor se folosesc trepte 
și contratrepte prefabricate. Sînt u- 
tilizate de asemenea și anumite ele
mente de fațadă din prefabricate. 
Pe lîngă prefabricate, la construcția 
blocurilor sînt folosite și diferite ma
teriale noi. Din mase plastice — țevi 
pentru instalațiile de apă rece, 
„mîna curentă" la balustrada de la 
scări. La izolarea teraselor se uti
lizează praful hidrofob, ceea ce 
aduce mari economii de cherestea 
și tablă, iar pentru suportul parche
tului, în loc de dușumea oarbă, 
scorbeton și plăci din fibrobeton. 
Desigur, în folosirea metodelor in
dustriale — îndeosebi a lucrului cu 
prefabricate — și a materialelor noi, 
mai sînt 
structorii 
tindă. Ei 
portantă 
strucțiilor și de reducere a costului 
lucrărilor.

multe de făcut, dar con- 
își dau osteneala să le ex- 
văd în aceasta o cale im- 
de grăbire a ritmului con-

La recepție — 
nici o remediere

de 
tot

E 6, 
Și 
se

Pe șantier s-a introdus și se folo
sește cu bune rezultate metoda lu
crului pe brigăzi mari de speciali
tate. La un bloc, lucrările de zidărie, 
tencuielile, gletul de var și supor
tul pentru parchet sînt executate de 
o singură brigadă. Acest sistem de 
lucru prezintă avantaje evidente 
față de lucrul cu mai multe echipe. 
Crește spiritul de răspundere al 
muncitorilor față de calitatea lucră
rilor ; maistrul poate urmări mai în
deaproape munca brigăzii, poate 
lua măsuri pentru ca aprovizionarea 
cu materiale să decurgă în 
condiții, să se evite orice 
în munca brigăzilor.

bune 
„gol"

M, ANGELESCU
(Continuare în pag. V-a)

Premiere 
teatrale
GALAȚI (coreșp, 

„Scînteii"). — Ieri, 
la Teatrul de Stat 
din Galați, a avut 
loc premiera spec
tacolului „Moar
tea unul comis 
voiajor" ' de Art
hur Miller, pregă
tit în regia lui O- 
vidiu Georgescu, 
In distribuție : Ni
colae Luchian, Alls 
Tăutu, Eugen Ții- 
doran, SeptimlU 
Pop ș.a. ★

OȚELUL RO$Uț 
(coresp. „Scînteii), 
— Cercul dramatifl 
al clubului uzinei 
„Oțelul Roșu* a pre
zentat zilele acesj 
tea premiera piesei 
„Trandafirul negru*; 
de Mihail Davidogltt(

DE PESTE HOTARE
2.000 DE LUCRATORI ai Con

siliului comunal din Nairobi 
(Kenya) au declarat la 13 martie 
grevă cerînd sporirea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
locuit.

O TELEGRAMA adresată pri
mului ministru al Greciei de către 
președintele Comitetului executiv 
al Uniunii democrate de stînga 
cere eliberarea imediată a erou
lui național al Greciei, ManoliS 
Glezos, pentru a-i da posibilita
tea să-și exercite mandatul de 
deputat în parlament în confor
mitate cu voința poporului.

ÎNTR-O PETIȚIE semnată de 
810.000 de pensionari, prezentată 
în Camera Comunelor, se pro
testează împotriva majorării în 
Anglia a tarifelor pentru asis
tența medicală.

SDhbi nou iarnă ?
Zilele frumoase, cu cer senin, semna

lau începutul primăverii. Totuși, ieri 
temperatura s-a schimbat brusc și fulgii 
de nea și-au făcut din nou apariția.

In legătură cu această, schimbare a 
vremii ne-am adresat Institutului Me
teorologic care ne-a informat următoa- 
rele :

în zilele de 5 și 6 martie s-a făcut sim
țit un val de căldură. în regiunea de șes 
a tării, temperatura s-a ridicat brusc pînă 
la plus 26 de grade, stabilind pentru a- 
ceste date de început de martie recor
duri de căldură, întrucît din • 1880 nu 
s-au înregistrat valori mai ridicate. Dup.ă 
aceșt val de căldură venit din nordul 
Africii, în zilele de 7 și 8 martie a ur
mat o răcire a timpului, răcire însoțită 
de ninsori abundente în regiunea' "'de 
munte. Pe data de 13 martie s-a produs 
o nouă invazie de aer mèditeranian 
producînd o creștere de temperatură pînă 
la 17 grade. în mai puțin de 12 ore de 
la această încălzire, s-a produs o raac- 
ție a maselor de aer polar, care traver
sează Marea Nordului și Europa Centra
lă și care în cursul dimineții de 14 mar
tie au ajuns pînă în Cîmpia Dunării, 
unde întîlnind masele de aer meditera- 
nian au creat cu acestea un front de 
precipitații sub formă de ninsoare. în 
Bărăgan și Lunca Dunării, vîntul fiind 
tare, ninsoarea a fost ușor viscolită.

Pentru zilele ce urmează, datorită 
schimbării direcției curenților atmosferici, 
se prevede o ameliorare rapidă a vremii, 
caracterizată printr-un transport de masa 
de aer temperat. Cerul va deveni varia
bil, iar temperatura va crește simțitor. 
Zilele frumoase, caracteristice anotimpu
lui de primăvară, sînt de așteptat ime
diat după 22 martie, data după care exis
tă posibilități ca temperatura să urce la 
20 grade și chiar mai mult, iar precipi
tațiile să cadă sub formă de ploi calde, 
însoțite și de descărcări electrice.

Se prevede că. iarna se va termina 
odată cu sfirșitul acestei săptămîni.
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ACTORII LA SATE

primăvaram campania

AL ȘCOLILOR $1 INSTITUTELOR
DE ARTĂIsi raionul Buhuși

Câteva momente din spectacolul „O seară la Moscova"

MM»■ f»

CARNET CULTURAL

în raionul Buhuși s-a încheiat co
lectivizarea agriculturii. Acum, în 
fața organelor locale de partid șl de 
stat stau sarcini noi. în momentul 
de față, munca pentru întărirea gos
podăriilor colective trebuie începu
tă cu îndrumarea și sprijinirea a- 
cestora pentru pregătirea și desfă
șurarea la timp și în cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole de 
primăvară.

Ce s-a făcut și ce urmează să se 
facă în această privință ? Biroul 
Comitetului raional de partid Bu
huși a analizat într-o ședință lăr
gită stadiul pregătirilor pentru cam
pania agricolă de primăvară. Tot
odată S-au dat indicații comitetelor 
comunale de partid să analizeze și 
ele felul cum muncesc în această 
privință sfaturile populare comuna
le, să mobilizeze toate forțele și mij
loacele de care dispun gospodăriile 
colective pentru ca în timpul, cel 
mai scurt pregătirile să fie înche
iate. .

Brigăzile de tractoare' ale S.M.T. 
Podoleni au fost repartizate pe 
gospodării colective și lucrări. S-a 
stabilit care lucrări se vor face cu 
mașinile S.M.T. și care cu atelajele 
gospodăriilor colective. De la regiu
ne și raion au fost repartizați un 
însemnat număr de ingineri și teh
nicieni agronomi și cadaștri. In mo- 
mentul de față, în fiecare gospodărie 
colectivă din raion lucrează un in
giner. s.au un tehnician agronom, 
unul cadastral și alți specialiști, cu
noscători ai problemelor complexe 
ale agriculturii. Ei ajută consiliile de 
conducere în cele mai diverse pro
bleme.

Cadaștrii se ocupă de măsură
tori, stabilesc suprafețele de te
renuri pe categorii de folosințe, 

vor fi

Deși sînt puține zile de cînd s-a 
încheiat colectivizarea agriculturii 
raionului, datorită măsurilor opera
tive luate de organele locale de par
tid și de stat, în pregătirea cam
paniei agricole de primăvară s-au 
obținut un șir de succese. Toate ma
șinile și tractoarele S.M.T. au fost 
reparate și repartizate pe gospodă
rii colective. Ținîndu-se seama că 
în raion sînt aproape 5000 hectare 
terenuri în pantă, care nu se pot 
lucra mecanizat, s-a hotărît ca lu
crările necesare să se facă cu ate
lajele gospodăriilor colective, care 
au și fost pregătite. Rezultate bune 
au fost obținute și în ceea ce pri
vește pregătirea și însămînțarea ră-
.illllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

cedelimitează loturile 
date colectiviștilor în folosință 
personală, efectuează schimburile de 
terenuri între gospodăriile colecti
ve, fac propuneri pentru amplasa
rea construcțiilor administrative și 
zootehnice. Agronomii ajută la îm
bunătățirea planurilor de producție, 
potrivit condițiilor create ca urmare 
a colectivizării complete a comune
lor și satelor. Totodată, ei se ocu
pă de organizarea muncii, stabilesc, 
împreună cu consiliile de conducere, 
brigăzile de producție, le reparti
zează inventarul, dau îndrumări 
practice la efectuarea diferitelor lu
crări.

erau decît

condițiilor
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sadurilor necesare pentru cultura le
gumelor.

Transportarea gunoiului de grajd 
pe cîmp este una din măsurile im
portante care asigură sporirea pro
ducției. în multe gospodării colecti
ve din raion se acordă atenția cu
venită acestei acțiuni. Colectiviș
tii din . Zănești au transportat pe 
160 ha teren peste 3.300 tone gu
noi, cei din Goșmanu pe 60 hectare 
— 1.800 tone, cei din Gîrleni,' pe 
50 hectare, peste 1.000 tone. Șirul 
exemplelor ar putea continua fiind
că în cele maj multe gospodării co
lective se desfășoară o acțiune sus
ținută pentru transportul 
al gunoiului de grajd.

în raionul Buhuși mai 
și altfel de gospodării și 
podari. Colectiviștii din 
bunăoară, își propuseseră 
porte la cîmp 1.000 tone 
grajd, cei din Urziceni — 
iar cei din Ruptura — 1.400 tone. Din 
păcate, pînă zilele trecute, în aceste 
gospodării nu se realizase nimic din 
cele stabilite în plan. Și mai slab 
stau lucrările privind îngrășarea 
terenurilor destinate culturii po
rumbului de pe care să se obțină 
5.000 kg porumb boabe la hectar. 
S-a stabilit ca pe cele 1.000 hectare 
destinate acestui scop șă se trans
porte 35.000 tone gunoi de grajd. 
Pînă la 12 martie nu se transpor
tase nici jumătate din cantitatea 
planificată.

Este necesar ca sfaturile populare 
din raionul Buhuși să îndrume și 
să sprijine gospodăriile colective ca 
în timpul scurt ce a mai rămas pînă 
la începerea semănatului să trans
porte pe cîmp întreaga cantitate de 
gunoi. Consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective trebuie; să 
mobilizeze toate forțele și mijloacele 
de care dispun, pe toți colectiviștii, 
la grăbirea acestei lucrări.

în gospodăriile colective nou în-

Pe cîmp

însă 
gos-

<

sînt
de...
Broșteni, 
să trans- 
gunoi de 
800 tone,

ființate, ca șl fn cele fri care au in
trat noi familii de țărani, una din
tre sarcinile deosebit de impor
tante este strîngerea seminței. In 
multe locuri, acestei acțiuni i s-a 
acordat atenția cuvenită. La pro
punerea inginerului agronom Mihai 
Alexandrescu, biroul organizației de 
bază și consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Costișa au 
format mai multe grupe de colec
tiviști care trec pe la fiecare colec
tivist și-i amintesc ce cantitate de 
sămînță trebuie să dea. Această me
todă care a dat bune rezultate este 
folosită și în gospodăriile colective 
din Gîrleni, Zănești, Podoleni, Orbie 
și altele. Pînă zilele trecute, în aces
te gospodării aproape întreaga can
titate de sămînță a fost strînsă, con
diționată, trimițîndu-se probe de la
borator pentru încercatul puterii ei 
de germinație.

Dar în această privință lucrurile 
nu merg bine peste tot. în unele 
gospodării colective, cum sînt cele 
din Cîndești, Racova, Gura Văii și 
altele, nu a fost strînsă întreaga 
cantitate de sămînță, iar cea exis
tentă nu a fost condiționată. Colec
tiviștii de aici și din alte comune și 
sate care încă n-au pregătit sămîn- 
ța necesară trebuie să înțeleagă că 
timpul este întîrziat și că rezolvarea 
acestei probleme se impune cu cea 
mai mare urgență.

în legătură cu pregătirea campa
niei de însămînțări, • în raionul Bu- 
huși se mai ridică și o altă proble
mă. Gospodăriile colective din raion 
au contractat floarea-soarelui din 
soiul „Vniimk“ pe importante su
prafețe. în baza contractului, 
Ù.R.C.C. are obligația să livreze gos
podăriilor sămînță necesară fără 
schimb, urmînd ca în toamnă colec
tiviștii să restituie cantitățile pe 
care le-au primit. Deși sămînță se 
află în depozit, delegații gospodării
lor colective care vin s-o ridice se 
întorc acasă cu carul gol pentru 
simplul motiv că U.R.C.C. Buhuși nu 
are instrucțiuni de la regiune.

Timpul pentru începerea lucrări
lor agricole de primăvară se apro
pie cu repeziciune. Comitetul raio
nal de partid Buhuși, care a acu
mulat o experiență bogată în munca 
politică pentru colectivizarea agri
culturii, are datoria să sprijine mai 
îndeaproape gospodăriile colective 
din raion în pregătirea și desfășu
rarea campaniei agricole de primă
vară. Atenție deosebită trebuie a- 
cordată refacerii și îmbunătățirii 
planurilor de producție, organizării 
muncii pe brigăzi și echipe, strîn- 
gerii, condiționării și schimbării se
mințelor. Rezolvarea la timp a aces
tor probleme va asigura desfășura
rea în bune condiții a campaniei 
agricole de primăvară.

In sprijinul colectivizării agricultu
rii regiunii Suceava, un colectiv al 
teatrului de stat „Mlhall Bmlnescu" 
din Botoșani a pregătit spectacolul 
„Un iaz... șl o poveste cu haz" de
Natalia Gheorghiu în regla lui Cor
neliu Revent, Intre 24 februarie și 10 
martie, în satele și comunele raioa
nelor Dorohol și Fălticeni au fost pre
zentate 18 spectacole care au fost vi
zionate de peste 5000 spectatori.

Înaintea spectacolului, activiști de 
partid și de stat prezintă expuneri 
cu privire la superioritatea gospodă
riei colective.

In prezent, spectacolul se prezintă 
în satele raionului Botoșani, apoi ar
tiștii vor fi oaspeții țăranilor din sa
tele și comunele raioanelor Rădăuți 
și Gura Humorului.
AL V-LEA FESTIVAL REPUBLICAN
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Sâ știe și călătorii
Nu de mult, Direcția comer

cială din Departamentul C.F.R. a 
luat măsura ca la unele trenuri 
personale care circulă pe dis
tanțe mari, 1—2 vagoane să fie 
cu locuri rezervate. Asemenea 
vagoane au fost atașate șt per
sonalului 4002 Satu Mare—Bucu
rești. Numai că acest lucru este 
cunoscut doar de cei care au luat 
măsura respectivă. In stații nu 
există anunțuri care să arate 
călătorilor că in componența tre
nului există și vagon cu locuri 
rezervate. Casierii vînd bilete, dar 
nu pomenesc nimic despre ti- 
chete. Recent, aproape 200 de ce
tățeni, urcați în gara Ploiești-vest, 
au fost nevoiți să călătorească 
pînă la București în înghesuială, 
în timp ce în cele două vagoane 
cu locuri rezervate nu 
10-12 persoane.

Intrucît măsura a fost luată 
pentru îmbunătățirea 
de transport, nu era oare nevoie 
de publicitate în jurul ei, mai cu 
seamă în gări, ca să știe și călă
torii ?

*>înă la tencuieli
„.totul a mers cum nu se ( 

poate mai bine. Zidurile s-au < 
înălțat repede. La fel îna- > 
intau și celelalte lucrări. Cele > 
6 săli noi de clasă — atît de ne- 5 
cesare școlii din cartierul Trac- i 
torul — părea că vor fi termina- < 
te cu mult înainte de vreme. Ce ? 
bucurie pe copii, cît era de vesel > 
directorul școlii ! El se și gîndea S 
să mulțumească Întreprinderii 3 < 
construcții Brașov. ?

Intr-o bună zi însă, pe șantier > 
au rămas să lucreze doar cîțiva > 
oameni. s

A trecut astfel toamna lui < 
1961, am intrat în 1962, dar la ? 
școala, din cartierul Tractorul Iu- $ 
crările mai mult stau în loc. Di- > 
rectorul școlii a renunțat de mult 5 
la intenția de a trimite mulțumiri $ 
constructorilor. Ce are de gînd să s 
facă, însă, tbv. Iosif Albert, di- < 
rectorul întreprinderii de con- ? 
strucții cu pricina, pentru a se S 
termina construirea sălilor de s 
clasă ?, <

Sala de sport sau... î 
de baluri î î

Cine a văzul sala de sporf a S 
Cenfrulul școlar agricol din Blaj a < 
fost plăcut Impresionat de aparafu- ? 
ra de gimnastică, de inventarul > 
sportiv existent aci. înfr-adevăr, o $ 
sală de sporf înzestrată cu fot ce ( 
este necesar bunei desfășurări a < 
activității sportive școlare I Dar iată ? 
că, de la o vreme, sala de gimnas- > 
tică din Blaj a început să-și schim- $ 
be destinația, fiind des solicitată | 
de organizatorii de baluri, serate și < 
alte petreceri. Din păcate, în astfel ? 
de ocazii sala nu este ocupată doar, ) 
să zicem, sîmbătă seara, ci devine ) 
nefolosibilă și înainte, și după pe- < 
trecere, cîte două-trei zile. <

Ar fi bine ca direcțiunea cen- ? 
irului școlar agricol și organele io- ? 
cale să țină seama de faptul că > 
îăllle de sport au o destinație pre- < 
clsă. I

S. STÄNEL

Oră de acordeon (La școala populară de artă din Oradea).
(Foto : Agerpres)
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In curînd va avea loc la București 
cel de-al V-lea Festival al școlilor și 
institutelor de artă, organizat de Mi
nisterul lnvățămintului șl Culturii. 
Festivalul se desfășoară în două eta
pe : pregătirea participanților în școli 
și institute, care se încheie la 18 
martie, și etapa finală a festivalului 
care se va desfășura în Capitală, în
tre 24 martie—3 aprilie. La reușita fes
tivalului își vor da concursul studenți 
al conservatoarelor de muzică din Bu
curești, Cluj, lași și ai facultăților 
de muzică ale institutelor pedagogice 
de 3 ani, elevi ai școlilor elementare 
și medii de muzică, elevi al școlilor 
medii de coregrafie. Participă de ase
menea studenți al institutelor de 
teatru din București și Tg. Mu
reș., 
ei vor prezenta peste 20 
manifestări cultural-arțistice : 
certe, recitaluri, spectacole 
teatru, operă, balet. Se va i 
niza de asemenea o expoziție 
vor ii prezentate cele mal bune lu
crări de pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă create de elevii școli
lor elementare și medii de arte plas
tice, studenți ai facultăților de arte 
plastice de la institutele pedagogice 
de 3 ani și al institutelor de artă 
plastică.

în etapa finală a festivalului
"'I de 

con- 
de 

orga- 
unde

Din trecutul orașului 
București

Recent, la Muzeul de istorie a orașu
lui București s-a reluat ciclul de comu
nicări și conferinje. Jn program sînt in
cluse temele : „Asistența sanitară în ora
șul București în sec. XVI—XVII“, „Bucu
reștii în timpul războiului Crimei!', 
„Bucureștii In timpul războiului din
1877— 1878“, „Condițiile de muncă și 
de viață ale muncitorilor din București în a 
doua jumătate a secolului al XlX-lea“, 
„Viafa politică a Capitalei în perioada
1878— 1888“, „Orașul București în timpul 
răscoalelor țărănești din anul 1888" etc. 
Conferințele vor fi urmate de proiecții.

OeO

GH. ROMÂN — raionul 1 Mal, 
« București :

Propunerea dv. cu privire la a- 
șezarea unor postamente de beton 
sub cotul de scurgere al burlanelor 

jj de la imobile este binevenită. Sec- 
ția de gospodărie locuințe șl loca- 
luri a Sfatului popular al Capitalei 
ne-a comunicat că s-au dat dispo- 
ziții la toate I.A.L.-urile din Capi- 
fală ca la imobilele planificate pen- 

ÿ tru reparații să se execute și acea- 
stă lucrare.

ii I. ASAFTEI — Sfivenl, regiunea 
ii Suceava :
? în vederea sprijinirii șl tndrumă- 
! ril activității gospodăriilor colecti- 
S ve din satele Rediu șl Rădăuți, Sfa- 

ful popular al raionului Săvenl ne
> înștiințează că a repartizat la Rediu
> un inginer agronom, Iar la Rădăuți 

va fi încadrat un tehnician
, nom.

» I. GLODEANU — comuna 
neșfi, raionul Ctmplna :

;; în urma scrisorii dv„ Sfaful 
j Iar al raionului Cîmplna a hotărît 

ca biblioteca din satul Sultanu să 
funcționeze tot în vechiul local, care 

$ a fost eliberat de mărfurile coope- 
rativei de consum.

V. ALOIS — Huși r
U Editura muzicală ne înștiințează 
II că în curînd va apare volumul 
II „Cîntece pentru tineret“, ediția a 
II lll-a, care cuprinde genurile de cîn- 
II fece solicitate de dv.
î! GH. TUNEA — comuna Maidan, 
ÏÏ raionul Oravița :

Sesizarea dv. a fost cercetată la 
“ fața locului — ne comunică

agro-

Vljl-

popu-

Sfaful

«
Dezbateri despre actualitate în arhitectură» ........... ....... .... . »Marile prefaceri înfăptuite în țara 
noastră pe tărîm economic și social au 
determinat o rodnică activitate con
structivă, un volum crescînd de con
strucții industriale și orășenești repar
tizate în toate regiunile. Partidul și 
guvernul au luat o serie de măsuri în 
vederea îmbunătățirii muncii în con
strucții și în proiectare, a ridicării acti
vității acestei ramuri la nivelul sarci
nilor ce au fost trasate. Alături de mun
citorii, tehnicienii și inginerii construc
tori, arhifeefii aduc o contribujie 
portantă la realizarea programului 
construcții ce, se realizează în 
noastră.

Odată cu arhiteejii ce lucrează 
produejie, pe șantiere și în Institutele 
de proiectare, o contribuție pozitivă 
la munca de înfăptuire a noilor con
strucții au dat și cadrele didactice din 
învătămîntul superior, fapt reliefat și 
cu prilejul celei de a Vil-a sesiuni 
științifice din Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“ din București. La sesiune 
au fost prezentate și supuse discuției 
numeroase lucrări și referate de specia
litate care au abordat cele mai impor
tante și actuale probleme ridicate de 
teoria și practica arhitecturii din țara 
noastră. Tematica aleasă pentru studiu, 
soluțiile propuse pentru rezolvarea 
problemelor practice, precum și pozi
țiile principiale pe care s-au situat lu
crările și dlscufiile au dovedit încă
odată că există condiții deosebite pen
tru dezvoltarea arhitecturii, iar arhi-
tecții sînt în măsură să aducă o con
tribuție fot mai rodnică la înfăptuirea 
vastului program de consfrucfiL în a- 
cest sens lucrările și referatele pre
zentate în sesiune constituie o contri
buție prețioasă a corpului didactic al 
Institutului nostru de arhitecturii.

Prof. arh. G. GUȘTI

im- 
de 

tara

în

Lucrările prezentate au cuprins atît 
feme generale referitoare la crearea 
cadrului material și organizarea teri
toriului, în condijiile corespunzătoare 
dezvoltării societății noastre so
cialiste, cît și teme de strictă specia
litate ale profesiunii noastre referitoare 
la adîncirea studiului diferitelor laturi 
ale muncii de crea|ie în domeniul ar
hitecturii. Referatul „Arhitectura Romî- 
niei în anii puterii populare“, de prof, 
arh. M. Locar, cuprinde o propunere 
de periodizare științifică a istoriei ar
hitecturii, precum și unele principii 
care' au făcut posibil progresul ar
hitecturii, precum și unele probleme 
ale dezvoltării arhitecturii în anii pu
terii populare. în alt referat, „Căile 
pentru transformarea socialistă a ora
șelor”, prezentat de autorul acestor 
rînduri, s-a făcut analiza concordantei 
ce trebuie asigurată între conținutul 
nou al fenomenului urban și forma a- 
decvafă a acestuia, temă de bază a 
Firocesului de reconstrucție a orașelor, 
n vederea definirii căilor pe care tre

buie realizat acest proces au fost scoa
se în evidenfă unele probleme urbane 
importante ce trebuie rezolvate, pe 
plan teoretic, de urbaniștii noștri. între 
acestea se reliefează importanța de
finirii trăsăturilor esențiale ale ora
șului de tip nou, în opozifie cu cele 
ale orașului moștenit, precum și în
semnătatea precizării metodelor pen
tru înlocuirea planificată a trăsăturilor 
vechi cu cele noi. „Contribuții la so
lutionarea problemei locuinței" — stu
diu al colectivului catedrelor de pro
iectare de arhitectură, avînd ca refe
rent pe prof. H. Maieu — a înfăfișat 
multiplele aspecte ale problemei con
strucției d» lpculnța în țara noastră. 
Luîndu-so ta considerare ta special

noile clădiri ridicate în ultimii ani în 
Capitală, în referat s-au analizat prin
cipalele ansambluri realizate din punc
tul de vedere al aspectelor de cons
trucție,- confort, economie și estetică.

„Cercetările privind natura și speci
ficul arhitecturii și problemele meto
dologiei în istoria arhitecturii”, de lec
tor arh. Gh. Curinschi și conf. I. Re- 
bedeu, au fost prezentate într-o lu
crare ce pornește de la formularea 
unor teze legate de natura și specifi
cul fenomenului arhitectural. în referat 
s-a urmărit precizarea unor indicații 
metodologice, subliniindu-se totodată 
necesitatea legăturii dintre tratarea 
problemelor istoriei arhitecturii și es
tetica marxisf-leninistă.

Interesante prin conjinutul lor știin
țific au fost și o serie de referate de 
specialitate, între care : „Principalele 
probleme ale sistematizării zonelor in
dustriale“ de lector arh. C. Enache, 
„Probleme economice în sistematizarea 
orașelor“ de lector arh. B. Grümberg, 
„Noi soluții economice în arhitectura 
agricolă” de conf. arh. 1. Ghica 
deșfi și asistent arh. M. Sfănculescu, 
„încercarea construcțiilor de beton ar
mat în vederea controlului rezistenței 
și stabilită(ii lor“ de conf. ing. A. Za- 
copceanu și ing. St. Enescu de la In
stitutul de cercetări în construc)ii și e- 
conomia construcțiilor. Alte referate 
privind studiul unor ansambluri 
tecfurale construite în București 
litoralul Mării Negre, normative 
site la construcțiile realizate din 
mente prefabricate, studii de geome
trie și de perspectivă, precum și nu
meroase alte lucrări prezentate la re
centa sesiune, aduc o contribuție po
zitivă la rezolvarea unor probleme con
crete, generale sau particulare, ridicate 
de progresul arhitecturii în patria 
noastră«

Bu-

arhi- 
șl pe 
folo- 
ele-

fio/ frumusețe, virtuozitate

a-

popular al raionului Oravița. S-a
stabilit ca întreprinderea de
gospodărie raională Oravija îm
preună cu statut popular comunal să 
ia măsuri pentru ca în scurt timp
refeaua electrică să fie dată în ex
ploatare.

D. ISTRATE — București :
Magazinul de desfacere a Jâpte- 

lul din str. Păsculescu-Tei nr. 28 — 
ne răspunde Sfatul popular al raio- 
nujui 1 Mai — a fost dotat cu uti
lajul necesar, asigurîndu-se astfel o 
mai bună deservire a cefăfenilor.

T. BARBU — Cîmplna :
Uniunea regională a cooperative

lor de consum Ploiești a aprobat 
construirea în acest 
magazin în comuna

N, ROVENJA — 
nea Hunedoara :

Consiliul regional 
— Hunedoara ne-a
analizîndu-se condițiile de muncă 
ala maiștrilor de la uzina electrlcă- 
Vulcan, s-a stabilit ca el să pri
mească în continuare 18 zile 
diu legal de odihnă,

A. SĂNDULEA — lași t
Instrucțiunile de folosire a 

delete! K. 175 cmc — ne
nică Ministerul Comerțului — sînt 
în curs de traducere în limba ro- 
mînă. La apariția traducerii, vi se 
va expedia șl dv. un exemplar.

Z. CIULEI — Chitila :
Scrisoarea dv. a fost trimisă spre 

rezolvare Sfatului popular al raio
nului Grivifa Roșie. în răspunsul pri
mit la redacție se arată că s-au luat 
măsuri pentru repararea insta
lațiilor defecte de la baia pu
blică din Chitila, care a fost Țepușă 
în funefiune.

„0 scară la Moscova" pc arena 
Circului de Stat

kov e îmbinată cu efectele comice ale 
cățelușului său poznaș.

Clipe de mare vervă și veselie aduc 
în arenă excentricii ăcrobați Gheiler 
și Sillinski care captează aten(ia publi
cului printr-o întreagă ,gamă acroba
tică bazată pe o serie de trucuri comi
ce desfășurate în cascadă. Cei pat.ru 
Biriukov, excentrici muzicali, învese
lesc, de asemenea, publicul.

Și cum într-un spectacol de circ nu 
poate lipsi clovnul, Alioșa Kazacenko 
se achită cu mult succes de această 
dificilă sarcină. El se dovedește un 
mim desăvîrșif, completat de un acro- 

bal, un echilibrist 
și un foarte bun 
gimnast. Clasicele 
clovnerii de circ 
executate de el se 
bucură, datorită ta
lentului său, de 
mare succes, iar ho
le însofesc arată cu

pre- 
Nos-

an a unul nou 
Podu Vadului.
Vulcan, reglu-

al sindicatelor 
comunicat că,

conce-

moto- 
comu-

Sub cupola albastră a circului nostru 
nou, artiștii Ansamblului de circ so
vietic prezintă spectacolul „O seară la 
Moscova“, încînfînd publicul cu mă
iestria artei lor și fiind răsplătiți cu 
aplauze entuziaste.

Datorită specificului său, spectacolul 
de circ se adresează unui public ex
trem de larg, de toate vîrstele. El este 
un prilej de destindere, un divertis
ment —■ dar este, totodată, o școală 
a curajului, o demonstrație a forjei și 
a frumuseții fizice a omului. Arfă 
populară prin tradifie, circul a atins, 
în Uniunea Sovietică, adevărate culmi 
ale perfecțiunii,
ducînd maeștrilor 
sovietici ai genului 
un necontestat pre
stigiu international. 
Acest nivel înalt,
la care s-a ajuns
printr-o muncă per
severentă și îndelungată, caracterizea
ză și spectacolul prezentat de artiștii 
moscovifi pe arena circului nostru.

„O seară la Moscova“ îmbină — în
tr-un program cizelat pînă în cele mai 
mici amănunte — muzica, arta mimu
lui, baletul, cu jongleria, acrobația, 
dresura, călăria etc., cu folosirea ele
mentelor și mijloacelor tehnice ale 
genului.

Alternanta numerelor dificile 
zenfate de Ludmila Provatorova,
kova, Deomina, Ala și Piotr Balandin 
(artist emerit) îneîntă privirile spec
tatorilor prin suplețea, grajia, plastici
tatea și promptitudinea mișcărilor, prin 
ușurinfa cu care artiștii execută figu
rile cele mai dificile. într-o spectacu
loasă suită de salturi aeriene, trupa 
Beliakov realizează cu mare dexteri
tate și precizie diverse volte. De ase
menea, echilibrul vertical cu una și 
două perșuri susfinute pe frunte și în 
dantură realizat de către echipa Fran- 
țuzov este răsplătit cu puternice și 
prelungite aplauze. In aceeași catego
rie de exerciții, cei 4 Gazarin, în echi
libru pe bile, execută prin balansuri 
foarte dificile o gamă întreagă de 
jocuri aeriene.

Jongleria este reprezentată în spec
tacol de Violeta și Alexandr Kiss (ar
tist emerit) prin exerciții excepționale, 
realizate cu o tehnică și o virtuozitate 
care au ridicat acest număr la o ade
vărată performanță.

Din spectacol nu lipsesc numerele de 
dresură — caracterizate printr-o mare 
varietate și fantezie. Dresura de po
rumbei e prezentată de Korçeaghina 
cu multă gratie și îndemînare, iar dre
sura de urși, realizată de Podcernikova, 
uimește prin precizia execujiei, prin 
originalitate și umor.

De asemenea, trebuie 
călăria de înaltă școală 
Anghelina și Evghenii 
prezentată în costume 
moldovenești sugerînd tradiția 
Iară a acestei vechi arte.

Cu deosebită fantezie și ingeniozi
tate, dresura de ponei și cîini de vî- 
nătoare prezentată de Dmifrie Kostriu-

==♦♦»= =

să menționăm 
realizată de

Rogalskl și 
și pe melodii 

popu-

hotele de rîs care 
prisosință aprecierea publicului.

Orchestra circului de sfat sub ba
gheta dirijorului Koneaev are un rol 
important în realizarea acestui frumos 
spectacol. Muzica e adecvată număru
lui respectiv, fiind sincronizată cu toa
te momentele desfășurării sale. Lip
sesc stridentele instrumentelor de per- 
cufie iar melodiile sînt interpretate cu 
grijă și foarte mult bun gust.

Costumația și recuziia spectacolului 
desfată ochiul și îi ajută pe artiști să 
scoată mai bine în evidentă valoarea 
numerelor respective. Printre alte reu
șite de acest gen, amintim doar deco
rul foarte simplu și plastic, sugerînd 
peisajul unei păduri de mesteceni care 
a constituit o ambiantă potrivită dresu
ri, de urși.

Spectacolul realizat de regizorul Le- 
vițki are, în ansamblul său, un ritm sus
ținut și o înaltă tmută artistică. 
Rîndurile de pînă acum se pot con
funda, desigur, cu impresia oricăruia 
din miile de spectatori care au aplau
dat cu entuziasm măiestria, curajul, vir
tuozitatea artiștilor moscoviti. Privit în
să din culise, spectacolul dezvăluie noi 
aspecte și sensuri importante pentru 
noi. întotdeauna prezenta colective
lor de artiști sovietici de circ pe are- 
neie noastre a constituit un prefios e- 
xemplu pentru circul romînesc. în ma
nejul de repetifii, artiștii sovietici își 
împărtășesc bogata lor experiență, cu 
țoală dragostea, colegilor lor romîni. 
Ei participă la repetițiile artiștilor 
noștri, spunîndu-și observațiile, exe- 
cutînd ei înșiși diverse numere pentru 
ca să fie mai bine înțeleși. Această 
atmosferă creatoare de lucru, felul cum 
se ajută ei între, ei, în spectacol și la 
repetifii, contactele cu artiștii noștri, 
constituie un exemplu demn de urmat.

Succesul spectacolului „O seară la 
Moscova" e rezultatul unor îndelun
gate și profunde pregătiri, lată dece 
așteptăm cît mai des în arena circului 
nostru și îi primim ca oaspefi dragi pe 
solii circului sovietic.

ION R. BÂLUȚĂ 
directorul Circului de Stat

STUDIOUL DE CONCERTE AL RA- 
DIOTELEVIZIUNII : CONCERTUL OR
CHESTREI SIMFONICE A RADIOTELE- 
VIZIUNII — (orele 19,45). Dirijor : Henry 
Selbing. Solistă ; Vera Dénes (R.P.U.). 
în program : Dans simfonic de Sergiu 
Sarchlzov, Concertul pentru violoncel șl 
orchestră de Dvorak șl Simfonia a IV-a 
„Romantica" de Bruckner.

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 19,30).

SALA PALATULUI R. P. ROMÎNE 
(Teatrul de Stat de Operetă) : VĂDUVA 
VESELA — (orele 19,30).

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : VLAICU VODĂ — (orele 
19,30). (Sala Studio) : SCANDALOASA 
LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL KET
TLE ȘI DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : SFÎNTA IOANA — (orele 19,30). (Sala 
Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : CRED 
IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— (orele 17).

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

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE“ ; D-ALE CARNAVALULUI — 
(orele 20).

TEATRUL 
LEȘTI : O 
(orele 19,30).

TEATRUL 
NALUL ANNEI FRANK — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TĂ- 
NASE" (Sala Savoy) ; REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE
— (orele 30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sal* ACado- 
Bliel) : CACTUS IN.THUI« & ULTIMUL

„C. I.

L.

L.

MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LUNÄ DE CONFORT —
EVREIESC DE STAT : JUR-

— (orele 16). (Sala Orfeu) : DOCTORUL G. Bacovia (15; 17; 19; 21). RĂZBOI ȘI 
AUMĂDOARE — (orele 16). ------- ------------- ” ‘ . ........... .

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

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

CINEMATOGRAFE : TOT AURUL DIN 
LUME : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
I. C. Frlmu (9; 11; 13; 15; 17;..........
înfrățirea între popoare (10,30; 
19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15;
21). PROCESUL MAIMUȚELOR : Repu
blica (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30), Elena 
Pavel (10; 12,30; 15,45; 18,15; 21), Olga 
Banele (14,30; 16,45; 19; 21,30). GARDIA
NUL : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21). DRUM- BUN, AUTOBUZULE : Dru
mul serii (15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (10;
II, 45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30), Miorița
(10; 12; 15; 17; T9; 21). STRĂZILE AU 
AMINTIRI : Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), 23 August (10; 12,10; 14,30; 16,45; 
19; 21,05), B. Delavrancea (16; 18; 20).
LANTERNA FERMECATĂ : V. Alecsan- 
drl (15; 17; 19; 21). CĂLĂTORIE PESTE 
TREI MARI — cinemascop (ambele serii): 
Lumina (9,45; 12,15; 14,45; 17,30; 20,15).
ROSITA : Flacăra (15; 17; 19; 21), Liber
tății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). CASA 
IN CARE LOCUIESC : Maxim Gorki (10; 
12,05; 14,10; 16,15; 18,25; 20,35). NOPȚI
ALBE : Central (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
PROFESORUL MAMLOCK : Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21). FIDEL CASTRO AL 
CUBEI — FOTBAL PE GLOB 1961 — 
OMUL, STĂPÎN AL NORDULUI — Tim
puri Noi (9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45; 
19,30; 21,15). FRUMOASA LURETTE : 13 
Septembrie (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). CA
VALERII TEUTONI — ambele serii : 1 
Mai (10,30; 14; 17,15; 20.30). CER SENIN: 
Tineretului (16; 18,15; 20.30). COPILUL
TRUPEI : Cultural (16; 18,15; 20,15). DIN 
NOU SPRE STELE șl NANA Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 10.10 
pînȘ la orele 20,50). PACE NOULUI VE
NIT : 8 Martie (15; 17,05; 19,10; 21,15). PO
VESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : 16
Februarie (16; 18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ i Grlvița (15; 17; 19; 21). PERLE 
NEGRB t s, Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21)(

19; 21), 
15; 17; 
17; 19;

PACE -- ambele serii : Unirea (16; 19,30). 
EL HAKIM : T. Vladimlrescu (11; 15; 17; 
19; 21). CURSA DE 100 KILOMETRI : 
Munca (15; 17; 19; 21), Moșilor (15; 17; 19; 
21). TOM DEGEȚELUL : Popular (10,30; 
15; 17,05; 19,10; 21,15). FII FERICITA,
ANI ! : Arta (16; 18,15; 20,30). SENTINȚA ; 
Donca Simo (15; 17; 19; 21). CAIDUL : 
M. Eminescu (14,30; 16,45; 19; 21). CETA
TEA HURRAMZAMIN : Iile Plntllle (16; 
18,15; 20,30), Volga (10,30; 15; 17; 19; 21).'-^ 
INSULA : C-tln David (15,30; 18; 20,30). i 
DRAGOSTEA LUI ALIOȘA : Floreasca , 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii, 19,20 — Filmul pentru 
copii „PĂPUȘA UITATĂ" — o produc
ție a Studiourilor Defa-Berlin. 19,30 — 
Transmisiune de la Teatrul de Operă 
și Balet al Republicii Populare Romîne t 
Spectacolul de balet — „SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI“ — pe muzică de P. Ceaikov- 
Bkl.

RADIO, Joi 15 martie • Vreau să știu
— orele 9,00 — I • Arii din opere — 
orele 9,30 — I • Rapsodii de compozitori 
romîni — orele 10,08 — I o Muzică u- 
șoară Interpretată de soliști șl Instru
mentiști romîni — orele 12,00 — I • Cîntă 
Katia Popova, Todor Mazarov și Nico
lai Ghianurov din R. P, Bulgaria — 
orele 12,15 — II o Emisiunea studioului 
de radio Craiova — orele 14,00 — I • 
Program de muzică ușoară — orele 15,10
— Ie Duete celebre din opere — orele 
15,40 — le Vorbește Moscova — orele
16.15 — Ie Almanah științific — orele
16,30 — II e Din cîntecele pionierilor so
vietici — orele 17,15 — Ie Ciclul
„George Enescu, compozitor șl Inter
pret“ — orele 18,05 — II e Dicționar mu
zical — orele 18,30 — Ie Jurnalul sa
telor — orele 19,00 — I é Din viața de 
concert a orașului Satü Mare — orele 
19,00 — II e Tinerețea ne e dragă — 
orele 19,30 — II e Transmisluno din stu
dio : Cîntă orchestra simfonică a Radlo- 
televlzlunil, dirijată de H. Selbing. So
listă : Vera Dénes (R. p. Ungară) o 
Muzică populară rominească — orele 19,50
— II • Muzică ușoară sovietică — orele
21.15 — II * Muzică simfonică de Stra
vinski șl Debussy — orele 22,30 — n • 
Muzică de dans — orele 22,50 — I.

pat.ru
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DUPĂ INAUGURARE
Pe dealurile din jur mal dăinuie 

Încă zăpada. Dar bate și o boa
re de vînt călduț, iar pîrîiașele se 
bulucesc grăbite spre matca Some
șului. Semn de primăvară.

Prin cîteva gospodării 
colective nou înființate

i&Je aflăm la Hidieaga, sat de 
curînd colectivizat, din apro

pierea Băii Mari. Ce iac colectiviș
tii în aceste zile, după inaugurarea 
gospodăriei colective ? Să vedem...

Gheorghe Voicu, președintele gos
podăriei, s-a dus din zori la sediu. 
Avea de rezolvat o mulțime de tre
buri. Aici s-a întîlnit cu Teodor Ar
delean, Toma Buciumau, Vasile Dă- 
răban și cu alți membri ai consi
liului de conducere. Au hotărît îm
preună ce trebuie să întreprindă în 
ziua aceea pentru pregătirea cam
paniei de primăvară.

Intr-o gospodărie colectivă abia 
înființată un luoru însemnat este ca 
fiecare membru să aducă sămînța 
necesară, așa cum prevede statu
tul. De aceea membrii consiliului de 
conducere vorbiseră din timp cu co
lectiviștii, așa că sămînța era gata 
adunată. Acum urma să fie dusă de 
îndată la baza de recepție pentru 
a fi schimbată cu sămînță de cali
tate mai bună.

înainte de a pleca la baza de re
cepție, .președintele se interesează 
de celelalte treburi.

— Am cărat la cîmp pînă astăzi 
800 tone gunoi. Azi lucrează 10 că
ruțe, spuse unul dintre brigadieri.

— Să nu uităm lotul pentru „po
rumbul 5000" îi atrage atenția 
Gheorghe Voicu. Este vorba, ne lă
murește președintele, despre cele 15 
ha de pe care ne-am angajat să 
obținem, anul acesta, 5000 kg po
rumb boabe la hectar.

Mai discută despre repararea u- 
neltelor și atelajelor, despre între
ținerea animalelor de muncă. Se 
stabilesc sarcini precise, apoi oa
menii se duc la treburi.

Din prima zi după constituire, 
ne-a povestit președintele, oamenii 
n-au stat cu mîinile în sîn. Au 
transportat piatră dintr-o carieră din 
apropiere pentij^ construcții, și-au 
procurat și ceva lemn pe plan local. 
Vor construi anul acesta un grajd 
de 50 capete animale mari, un sai
van, o maternitate de scroafe și o 
magazie. Se lucrează de zor la ră
sadnițe. Legumicultura are o tradi
ție veche în sat. Gospodăria colecti
vă nu numai că o va continua, dar 
îi va da o și mai mare dezvol
tare.

Președintele gospodăriei, împreu
nă cu alți colectiviști au plecat a- 
poi ia baza de recepție pentru 
schimbarea semințelor. Pe ulițele sa-

tulul, care încărcate cu gunoi de 
grajd se îndreptau spre ogoarele 
colectivei. Ceea ce se hotărîse di
mineața, devenea acum fapt.

ospodăria colectivă din Cru- 
cișor, raionul Somcuta Mare, 

este și mai tînără. Abia a împlinit 
două săptămîni. Să vedem ce-au 
făcut coieotiviștii de aici în zilele 
care au trecut de la inaugurare.

Chiar a doua zi după adunarea 
de constituire, la sediul gospodăriei 
a sosit un oaspete așteptat : ingine
rul agronom Dorin Bob, de la o gos
podărie colectivă mai veche. A ve
nit la Crucișor pentru a le da o 
mînă de ajutor colectiviștilor. îm
preună cu membrii consiliului de 
conducere, a mers pe cîmp să vadă 
viitoarele ogoare ale gospodăriei, a 
făcut măsurători, s-a interesat de 
culturile ce se seamănă pe aici. A- 
poi s-a trecut imediat la întocmirea 
planului de producție.

Cînd în plan s-a prevăzut că se 
va obține o producție de 2.200 kg 
porumb la hectar, un membru al 
consiliului a dat cam neîncrezător 
din cap.

N-o să putem scoate 22 măji la 
hectar ! Mai mult de 10 măji n-a 
scos niciodată nimeni din sat ; la 
noi pămîntul e sărac.

Inginerul i-a explicat lui și altora 
că gospodăriile colective fruntașe 
din tregiune, care au pămînt ase
mănător, au scos chiar în condiții 
de secetă cîte 3.000 — 3.500 kg po
rumb boabe la hectar. Firește, ca 
să obții recoltă bogată trebuie să 
lucrezi ca la carte : să dai îngră
șăminte și să faci Ia timp toate lu
crările prevăzute în plan.

La adunarea generală de apro
bare a planului de producție a 
vorbit și colectivistul Ion Frîncu. 
„Mîine, poimîine vin tractoarele să 
are — a spus el. Ca să obținem 
recolte bogate trebuie să îngrășăm 
pămîntul. Eu propun ca tot gunoiul 
de grajd ce-1 avem în gospodăriile 
noastre să-l transportăm la cîmp, 
pe tarlalele colectivei".

Și chiar de a doua zi, zeci de 
colectiviști din Crucișor au început 
să care pe ogoare îngrășăminte na
turale. Și celelalte pregătiri sînt a- 
cum pe terminate. Se așteaptă doar 
ziua însămînțatului.

Comuna Berința este așezată în 
zona deluroasă a regiunii. 
Cum este și firesc, oamenii de aici 

pun mare temei pe dezvoltarea zo
otehniei și pomiculturii. Gospodăria 
colectivă s-a inaugurat de curînd. 
Ne aflăm la căminul cultural unde 
are loc prima adunare de lucru a 
colectiviștilor. Ion Ungur, președin
tele gospodăriei, dă citire planului 
de producție. Iată și principalele lui 
prevederi. Gospodăria va crește 
chiar din acest an 35 vaci, 40 vi
țele, 300 oi ; va planta 10 hectare 
cu pomi.

— Să creștem și ceva porci — 
propune un colectivist din sală.

— Chiar așa, au sărit cu vorba 
și alții. Putem cîștiga și din creș
terea porcilor bani buni.

Și adunarea generală a hotărît 
să fie cumpărate, încă în primă
vara acestui an, 10 scroafe. Din va
lorificarea produselor, gospodăria 
colectivă va obține peste 600.000 
lei. Ca și în alte gospodării colecti
ve nou înființate, consiliul de con
ducere a repartizat terenurile pen
tru diferite culturi. S-au transportat 
îngrășăminte naturale pe cîmp și 
au început pregătirile în vederea 
plantațiilor de pomi fructiferi pre
cum și lucrările de întreținere a pă
șunilor.

La Cicîrlău, Pribileștl, Iojib, Sara- 
său, Ulmeni și în toate satele ma
ramureșene de curînd colectivizate 
se simte un suflu nou de muncă. 
Colectiviștii se pregătesc pînă în 
cele mai mici amănunte pentru a 
smulge pămîntului, din primul an, 
mai multe roade. Doar a sosit pri
măvara !

RADU APOSTOL

||||

F O ședință de lucru a noului j 
( consiliu de conducere al gos- j 
j- podâriei colective din Iojib. Se j 
f discută planul privind desfășu- j 

rarea campaniei agricole de ) 
primăvară. •!

(Foto : Gh. Vințilă) j

Comoara gospodăriei

SOCOTIM ÎN MILIOANE...
Tn cei cîțiva ani care au trecut de 

cînd satub nostru este colectivizat, noi 
am obținut însemnate succese în spo
rirea producției la hectar și în dezvol
tarea creșterii animalelor. Avem astăzi 
750 bovine din care 230 vaci, 1600 oi 
merinos, 230 scroafe și peste 2000 de 
găini ouătoare. Veniturile obținute 
din valorificarea produselor ne-àm 
obișnuit să le 
nul trecut, de 
tră a obținut 
3.956.000 lei. 
colectiviștilor.

în planul de producție am prevăzut 
să obținem în 
rumb boabe la 
față de 450 ha. La sfîrșitul anului vom 
avea 960 capete bovine, dintre care 
'350 vaci, 2000 oi cu lînă fină, 260 
scroafe și 5000 găini ouătoare. Din vîn_ 
zarea produselor vom obține un venit 
bănesc de 4.850.000 lei, iar fondul de 
bază va crește la 3.500.000 lei. Veni
furile colectiviștilor vor fi și mai mari.

GEZA DOLOȚCHI 
președintele G.A.C. 

comuna Tiream, raionul Carei

ne-àm 
socofim în milioane. A- 
pildă, gospodăria noas- 
un venif bănesc de 
Au crescuf și venifurile

acesf an 5000 kg po- 
hecfar de pe o,supra-

Bază sigură pentru îndeplinirea

angajamentului

Anul trecut, în 
condițiile de sece
tă puternică, gos
podăria noastră a 
obținut cea mai 
bună producție de 
porumb de prin 
partea locului. Pe 
cele 300 hectare 
cultivate am re- 

în medie 
3600 kg porumb 
iar de pe un lot 
obținut 4900 kg la

boabe la hectar, 
de 60 hectare am 
hectar. Acest rezultat se datorește 
executării lucrărilor la un înalt ni
vel agrotehnic. Cum am procedat ? 
Noi am semănat porumbul după 
grîu. Imediat după recoltarea griu
lui am arat adînc întreaga supra
față. . Toamna am arat din nou te
renul la o adîncime de 35-40 cm, în
corporând sub brazdă 20-25 tone gu
noi de grajd la hectar. Primăvara

Anul trecut gos
podăria noastră a 
obținut cea mai 
mare producție de 
lapte pe raion — in 
medie 3.128 litri de 
la fiecare vacă. Am 
fost întrebați de mul
te ori : „Cum reali
zați asemenea pro
ducții ?“ Ca și alte 
gospodării colective

din raion noi avem un nucleu valoros de 
taurine din rasa brună de Maramureș, o 
adevărată comoară. Dar „masa” și „casa", 
cum spun colectiviștii noștri, fac fot atit 
de mult ca și rasa, lată de ce noi acor
dăm cea mai mare atenție hrănirii șl 
îngrijirii animalelor.

Întotdeauna asigurăm din vară canti
tăți suficiente de porumb siloz și mai cu 
seamă fînuri naturale. La fel ca alte gos
podării colective dispunem de mari su
prafețe de pășuni și finețe care, bine 
întreținute, ne dau producfii mari de 
masă verde și fin. Furajele ie dăm ani
malelor preparate, tocate, amestecate cu 
uruieli sau tarife și stropite cu saramu
ră. Adăpatul il facem la vreme și atit cit 
vor animalele să bea. Avem îngrijitori 
harnici și pricepuți, ca Mihai Ciorba, Va
sile Turda, Vasile Bococi și alții care res
pectă cu strictețe programul de grajd 
stabilit.

Gospodăria noastră îți aduce o contri
buție din ce în ce mai mare la răspîn- 
direa rasei brune de Maramureș și în 
alte regiuni ale țării. Numai în ultimii 3 
ani, de exemplu, noi am livrat mai bine 
de 100 tăurași de elită pentru prăsilă. 
Această îndeletnicire ne-a adus anul tre
cut un venit de 64.000 lei. Acum creștem 
încă 24 de tăurași de elită pe care-i vom 
livra luna viitoare.

In condițiile raionului nostru, sectorul 
zootehnic trebuie să devină pentru fie
care gospodărie colectivă principalul iz
vor de venituri. Noi ne-am propus să 
dublăm in acest an efectivul de vaci cu 
lapte, să creștem mai mult tineret bovin.

Acum cînd în satele raionului nostru 
s-a încheiat colectivizarea agriculturii, 
toate gospodăriile colective au posibili
tatea să dezvolte și mai mult creșterea 
animalelor. Cu forțe unite trebuie să în
treprindem acțiuni hotărîte pentru ame
liorarea pășunilor, principala sursă de 
furaje în raionul nostru. Experiența noas
tră in creșterea animalelor și sporirea 
producțiilor acestora o vom împărtăși 
din toată inima și gospodăriilor colecti
ve nou înființate. Sintern hofărifi să 
muncim în așa fel incit să păstrăm mai 
departe titlul de gospodărie colectivă 
fruntașă pe raion în creșterea animalelor.

VASILE DEMETER 
brigadier zootehnic la G.A.C. Sighet

In satele 
analîabeți 
toți copiii de 
ani dintr-un

> raionului
• peste 75 
vîrstă șco' 
sat obișnu

ta ferma de vaci a gospodăriei agricole colective din Sighet. 
Anul trecut, din sectorul zootehnic s-a obținut 50 la sută din totalul 
veniturilor bănești ale gospodăriei.

Oaș exista în trecut cel mai maro număr de 
75 Ia sută din numărul total al populației. Astăzi 

școlară învață. Iată un aspect de la o școală de 8 
obișnuit din Oaș — Turț.

am grăpat arătura, iar în preajma 
semănatului am dat de două ori cu 
cultivatorul. Am însămînțat la 
timpul optim, folosind numai se
mințe selecționate de cea mai bună 
calitate. Lucrările de întreținere 
le-am făcut la timp. Am executat 
patru prașile, iar pe o suprafață de 
60 ha — 5 prașile. Aici am obținut 
cea mai mare producție.

Pentru anul acesta am pregătit la 
fel de bine terenul. Pe lîngă îngră- 
șămintele naturale încorporate sub 
brazdă, vom folosi și îngrășăminte 
chimice. De asemenea vom executa 
atîtea prașile cîte vor fi necesare. 
Sîntem siguri că procedînd în acest 
fel ne vom îndeplini angajamentul 
luat de a obține în acest an 5000 kg. 
porumb boabe la hectar pe întrea
ga suprafață de 350 ha. Aceasta ne 
va permite să vindem statului can
tități sporite de produse agricole, să 
asigurăm furajele pentru animale și 
să repartizăm colectiviștilor venituri 
mari la ziua-muncă.

Pe dealuri sterpe livezi înfloritoare

UMBREA FACE PUTEREA

Gospodăria noa
stră colectivă, din 
Corueni-Lăpuș, este 
situată în zona de
luroasă a regiunii 
Maramureș. Tn sat 
la noi, precum și 
în satele învecinate, 
sînt condijii foarte 
favorabile | 
cultura pomilor fruc
tiferi și în special 
indicațiile partidu-a mărului. Urmînd indicațiile partidu

lui, noi am hotărîf să dezvoltăm pu
ternic și această ramură de producție.

Pe baza unui plan de măsuri întoc
mit cu sprijinul specialiștilor, am tre
cut în ultimii ani la extinderea plan
tațiilor de pomi pe terenurile în pan
tă, neprielnice culturii cerealelor. Pînă 
la sfîrșitul anului trecut am plantat cu 
pomi 100 de hectare. Anul trecut am 
cules și prima recoltă de la plantațiile 
intrate pe rod — peste 130 tone de 
fructe, pe care am obținut 263.000 lei. 
Livada dă rod bogat numai atunci 
cînd este bine îngrijită, lată cum pro
cedăm noi încă de la plantare. Săpăm 
gropile cu 2—3 luni înainte, iar la 
plantare dăm fiecărui pom cîte 20 kg 
gunoi de grajd. Tn cursul perioadei 
de vegetație săpăm în jurul pomilor

și aplicăm la fiecare pom cîfe 1 kg 
azotat de amoniu și 1 kg superfosfaf. 
De asemenea, executăm la timp tăie
rile de formare și de rodire, lucrările 
de combatere a bolilor și 
rilor.

Am hotărîf să plantăm în 
încă 45 hectare cu pomi 
Pînă în anul 1965 livada noastră 

pentru ajunge la 300 hectare.
Prin extinderea livezilor de pomi 

fructiferi aducem o confribujie tot mai 
însemnată la aprovizionarea orașelor 
și centrelor muncitorești cu fructe și 
obfinem venituri sporite.

dăunăto-

acesf an 
fructiferi.

va

GRIGORE TUNS 
colectivist din Corueni

Gospodăria colectivă 
din Păulești-Satu Mare 
a obținut an de an re
zultate bune în spori
rea producției și a ve
niturilor bănești, fiind 
un viu exemplu despre 
ceea ce aduce țăranilor 
munca în gospodăria 
colectivă. Nu după mult 
timp și țăranii din Am- 
bud și Petin le-au ur
mat exemplul și au ob
ținut și ei realizări fru
moase.

‘ Aceste trei gospodării 
colective vecine dispu
neau însă de suprafețe 
mici 
t.eau 
de 
care 
elnice.

de teren, nu pu- 
dezvolta ramurile 
producție pentru 
există condiții pri-

Ținînd seama de 
indicațiile partidului, 
membrii acestor gos
podării au hotărît să-și 
unească forțele într-o 
singură gospodărie ma
re și puternică.

Pe ogoarele unite — 
1616 hectare — se poa
te face o repartizare 
mai bună a culturilor 
și putem folosi mai bine 
mașinile agricole și bra
țele de muncă. Ne-am 
propus să irigăm în 
2-3 ani peste 400 hec
tare situate în lunca 
Someșului. Noua gos
podărie are în prezent 
506 bovine, din care 140 
vaci, 1312 oi șl 325 
porci. Aceste efective

constituie o bază soli
dă pentru dezvoltarea 
rapidă a sectorului zoo
tehnic. încă la sfîrșitul 
acestui an vrem să du
blăm efectivele de vaci 
și porci, să înființăm o 
puternică fermă de pă
sări. Ne-am propus de 
asemenea să dezvoltăm 
și mai mult grădina de 
legume, care ne poate 
aduce venituri mari. Cu 
forță unite, colectiviștii 
vor înfăptui cu succes 
planurile ce și le-au 
propus.
FRANCISC SZEKELY 
membru al Comitetului 

comunal de partid 
Ambud

EUGEN TASURI 
brigadier de cîmp la G.A.C.

Foeni, raionul Carei

consolidarea gospodăriilor colective
(Urmare din pag. I-a)

socialiste din regiunea noastră este 
creșterea rapidă a efectivelor de 
animale în special de vaci cu lapte 
și oi cu lînă fină. în acest an se 
prevede ca în gospodăriile colective 
numărul taurinelor să ajungă la 
circa 110.000 capete. De asemenea, 
anul acesta se va dubla numărul de 
porci îngrășați și livrați de gospo
dăriile colective iar numărul ovi
nelor va fi de 155.000 capete. în 
acest scop, vom îndruma și sprijini 
gospodăriile colective, și în mod de
osebit pe cele nou înființate, să-și 
cumpere vaci și vițele, oi, să rețină 
animalele tinere din prăsilă proprie.

Desigur că nu este vorba numai 
de sporirea efectivelor ci și de spo
rirea producției animalelor. în 
unele gospodării colective din re
giune se realizează încă o producție 
mică de lapte, lînă și carne. Orga
nizațiile de partid, consiliile de con
ducere vor fi îndrumate să repar
tizeze ca îngrijitori de animale pe 
cei mai buni colectiviști. Vom or
ganiza cursuri de pregătire a aces
tora, schimburi de experiență în 
gospodăriile colective fruntașe. Sta
țiunea experimentală zootehni
că, înființată de curînd în re
giunea noastră, ne va fi de un mare 
folos în generalizarea celor mai îna
intate metode de creștere și de în
grijire a animalelor.

Pășunii# și fînețele naturale ocupă

peste 30 la sută din suprafața agri
colă a regiunii. Acestea constituie 
cea mai ieftină sursă de furaje pen
tru hrana animalelor. Trebuie să 
dăm însă o atenție mai mare lu
crărilor de îmbunătățire a pășuni
lor și fînețelor : grăparea acestora, 
defrișarea arboretelor, aplicarea de 
îngrășăminte chimice și de amen
damente calcaroase în vederea spo
ririi producției de masă verde. Vom 
explica temeinic colectiviștilor ne
cesitatea acestor lucrări și-i vom 
sprijini în același timp să treacă 
neîntîrziat la efectuarea lor pe su
prafețe cît mai mari.

în regiunea Maramureș și îndeo
sebi în raioanele Satu Mare și Carei 
sînt mari posibilități de sporire a 
producției de cereale. Prin folosi
rea mai rațională a terenurilor, 
aplicarea dé îngrășăminte naturale 
și chimice și a amendamentelor de 
calcar pe terenurile podzolice, gos- 

din regiunea 
mai devreme 
cereale prevă- 
Colectivizarea 
asemenea po- 

în jurul fiecă-

podăriile colective 
noastră pot realiza 
nivelul producției de 
zut pentru anul 1965. 
agriculturii va da de 
sibilitatea să creăm 
rui oraș din regiune cîte o bază 
legumicolă puternică. în acest an 
suprafețele cultivate cu legume vor 
crește cu peste 900 ha. Vom sprijini 
noile gospodării colective să dez
volte și mai mult această ramură 
a producției aducătoare de mari 
venituri bănești.

Merele Ionăthan, Parmen și Pă- 
tule din livezile raioanelor Sighet, 
Somcuta Mare și Lăpuș sînt apre
ciate nu numai în Maramureș. în 
aceste raioane mai sînt zeci de mii 
de hectare terenuri în pantă, care 
pot fi cel mai bine valorificate prin 
plantații de noi livezi. De aceea 
s-au luat măsuri în toate gospodă
riile colective ca aceste terenuri să 
fie identificate și treptat puse în 
valoare prin plantări de pomi. Pînă 
în anul 1965 livezile tinere se vor 
întinde pe încă 13.000 hectare.

O sarcină actuală de cea mai 
mare importanță este pregătirea și 
desfășurarea în bune condiții a 
campaniei agricole de primăvară. 
Gospodăriile colective, și în mod 
deosebit acelea nou înființate, sînt 
sprijinite temeinic să-și asigure se
mințe selecționate, să transporte pe 
cîmp toate cantitățile de îngrășă
minte naturale aflate la colectiviști 
acasă și să execute în cel mai scurt 
timp toate celelalte lucrări pregăti
toare în vederea campaniei de pri
măvară.

Organele și organizațiile de 
partid, toți lucrătorii din agricul
tura regiunii Maramureș nu vor 
precupeți nici un efort pentru a con
solida și dezvolta succesele obținute 
în construirea socialismului la sate, 
pentru continua întărire economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective și ridicarea nivelului de trai 
al colectiviștilor.

In sera gospodăriei agricole co
lective din Ambud, raionul Satu 
Mare.

Cifre și fapte
® In ultimii doi ani, în satele re- ?? 

glunli Maramureș peste 7.500 de co- « 
case noi. îilectivlști și-au construit

O La începutul acestui an, gospo
dăriile colective din regiune dispu
neau de un fond de bază de 
139.285.000 lei. 52 de gospodării co
lective sînt milionare și multimilio
nare.

• în satele regiunii Maramureș 
sînt în prezent 270 biblioteci comu
nale șl sătești care dispun de sute de 
mil de volume. Anul trecut 57.325 de 
țărani au împrumutat de la biblioteci 
115.000 de cărți din caro 56.000 sînt 
cărți agrozootehnice.

• Ca urmare a creșterii continue 
a veniturilor colectiviștilor, prin ma
gazinele comerțului cooperatist din 
regiune s-au vîndut mărfuri în va-
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Parte integrantă a torentuhi revoluționar mondial

înapoierea economică—rezultat al exploatării imperialiste
„Exploatarea imperialistă și înapoierea economică provocată de 

aceasta au ca rezultat condiții de trai îngrozitoare pentru imensa 
majoritate a popoarelor Americii Latine. în această regiune cu o 
populație de aproximativ 200 milioane de oameni din care două treimi 
aînt indieni, metiși și negri, adică oameni „supuși discriminării" — în 
America Latină semicolonială mor de foame, de boli care ar putea 
ii combătute .sau din cauza bătrlneții premature, 4 oameni pe minut. 
In 15 ani acolo au murit de două ori mai mulți oameni decît în primul 
război imperialist și această situație continuă... în același timp din 
America Latină se scurge în Statele Unite un torent continuu de bont : 
aproape 4.000 de dolari pe minut, 5 milioane de dolari pe zi, 2 mi
liarde de dolari pe an, 10 miliarde în iiecare cinci ani. O mie de do
lari pentru un mort — iată prețul a ceea ce se numește imperialism. 
O mie de dolari pentru un mort și aceasta de patru ori pe minut".

(Din cea de-a doua Declarare de ia Havana).

RĂZBOIUL „NEDECLARÄT“
„Forjele armate americane din Viet

namul de sud,, grupurile de ajutor mili
tar și de consilieri — scrie revista engleză 
„EASTERN WORLD" — s-au mărit con
siderabil. Avioane americane de vînă- 
toare și bombardament, ca și de trans
port, elicoptere, piloți, specialiști în 
spionaj, comunicații și război de parti
zani continuă să sosească direct din

DIN V1ETNAMW. DE SUD

tZh val de nestăvilit
ALGERIA

în glorioasa noastră epocă, puter
nicul val al revoluțiilor de eliberare 
națională — parte integrantă a to
rentului revoluționar mondial —> 
mătură sistemul colonial al imperia
lismului. Eliberarea de sub jugul co
lonial a peste un miliard și jumă
tate de oameni este un fenomen ca
racteristic condițiilor din zilele noas
tre, cînd socialismul a devenit un 
puternic sistem mondial, factorul ho- 
tărîtor al dezvoltării societății.

Așa cum, pe drept cuvînt, se arată 
în Programul P.C.U.S., „dacă impe
rialismul a înăbușit independența 
națională și libertatea majorității 
popoarelor, dacă le-a ferecat în lan
țurile cumplitei''■»-robii coloniale, 
apariția socialismului marchează 
în schimb începutul erei de e- 
liberare a popoarelor asuprite... 
Țările socialismului sînt prietenii 
sinceri și credincioși ai popoarelor 
care luptă pentru eliberare ori care 
s-au eliberat de sub jugul imperia
list și le acordă un sprijin multila
teral“.

Colonialiștii nu lasă de bunăvoie 
comorile acaparate. Imperialismul 
manifestă aceleași tendințe ca și la 
începutul secolului — spre jaf, ex
ploatare, dominație colonială. Cele 
ce se petrec în Angola, Algeria, 
Congo, Rhodesia, sînt exemple ale 
cruzimilor de care sînt capabili suc
cesorii negustorilor de sclavi. Alături 
de. vechiul colonialism, se manifestă 
cel de tip nou : harapnicul este fo
losit odată cu bacșișul, gloanțele cu 
zîmbetele amabile. - - - -
darm colonial nr. 1 
lismului american.

Dar dacă natura 
nu s-a schimbat, posibilitățile sale 
de a-și înfăptui tendințele agresive 
au devenit astăzi mult mai limi
tate. Existența lagărului socialist, 
precumpănirea forțelor socialismu
lui și păcii asupra forțelor im
perialismului și războiului sînt fac
torii hotărîtori, care asigură po
poarelor din Asia, Africa, America 
Latină posibilitatea de a se elibera 
de sub dominația străină și de a 
păși pe calea unei dezvoltări inde
pendente. Un puternic obstacol în 
calea încercărilor de intervenție 
armată ale imperialiștilor împotri
va tinerelor state independente îl 
constituie sprijinul ferm al Uniunii 
Sovietice și al celorlalte țări socia
liste, solidaritatea activă a tuturor 
forțelor iubitoare de pace.

Existența sistemului mondial so
cialist și slăbirea pozițiilor imperia
lismului au deschis în fața popoa
relor asuprite noi posibilități de 
cucerire a independenței. Popoarele 
din țările coloniale își cuceresc 
independența atît pe calea luptei 
armate cît și pe cale nemilitară, în 
funcție de condițiile concrete ale 
fiecărei țări.

Promovînd consecvent principiile 
coexistenței pașnice, demascînd 
neobosit uneltirile cercurilor impe
rialiste agresive, Uniunea Sovietică 
și celelalte țări ale lagărului socia
list acordă un larg sprijin moral, 
politic și material popoarelor care 
luptă pentru independența lor și ce
lor care s-au eliberat de jugul co
lonial —I ceea ce creează condiții

prielnice luptei de eliberare a po
poarelor.

„Țările socialiste — a arătat tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej — mani
festă o caldă simpatie și un pu
ternic spirit de solidaritate cu lupta 
popoarelor afro-asiatice pentru a- 
părarea și întărirea independenței 
lor naționale, pentru lichidarea îna
poierii economice lăsate moștenire 
de colonialiști. Pe drept cuvînt, po
poarele acestor țări și cele încă în
robite de colonialiști văd în țările 
lagărului socialist pe prietenii lor 
cei mai sinceri, statornici și de nă
dejde".

Legînd de pace posibilitățile lor de 
dezvoltare, tinerele state indepen
dente sînt aliați firești ai țărilor so-

claliste în lupta pentru prevenirea 
unui război mondial, pentru dezar
mare generală și totală. Pentru po
poarele din Asia, Africa, America 
Latină devine tot mai limpede că în
făptuirea dezarmării generale le-ar 
pune la adăpost de intervențiile ar
mate ale imperialiștilor și ar elibera 
fonduri uriașe ce ar putea fi folosite 
pentru dezvoltarea rapidă a regiuni
lor slab dezvoltate economlcește.

Strălucitele realizări ale țări
lor socialiste în domeniul eco
nomiei și culturii exercită o uriașă 
înrîurire asupra popoarelor din ță
rile de curînd eliberate care văd în 
aceste succese un măreț exemplu

lor

rile de i 
aceste succese 
însuflețitor.

o uriașă
__ .■ din ță- 
care văd în

V. ILIESCU

Rolul de jan- 
revine imperia-

imperialismului

Pe străzile Algerului
„Trăiască Algeria Independen

tă 1" — scandează tinerii șl tine
rele care, în ciuda teroriștilor 
O.A.S., au ieșit să demonstreze 
pe străzile Algerului. Dorința lor 
este împărtășită do toți patrioții 
acestei țări care au avut atîta 
de suferit.

In Cuba
în piața Jose Marii din Havana, 

cu prilejul adoptării celei de-a 
doua Declarații de Ia Havana, a 
avut loc un mare miting în cursul 
căruia mulțimea a purtat un sicriu 
negru simbolizind Organizația 
Statelor Americane, care a adop
tat la Punta Del Este rezoluții

Havana,

• v o

negru

tat 
anticubane.

un sicriu 
Organizația 

a adop- 
rezoluții

• Ziarul burghez „Sunday Times“ 
din Londra a scris : „Foametea a- 
menință largi regiuni din Kenya, 
într-o singură zonă a tribului Masai 
locuită de crescători de vite a murit 
peste jumătate din populația de 
500.000 de oameni“.

© „Am văzut în Mozambic (colo
nie portugheză) — scria ziaristul su
danez Abi Samaike — cum un ser
gent portughez îi silea pe deținuți 
să se arunce în golful bîntuit de re
chini. Am văzut cum soțiile deținu- 
ților erau obligate să privească la 
schilodirea și uciderea bărbaților 
lor«.

o Ca urmare a dominației colo
nialiștilor francezi, durata medie a 
vieții locuitorilor din Réunion este 

' scurtede 26 de t 
din lume.

una

măreț exemplu
ALI YATA, piim-seicietai ai C.C. al Partidului Comu

nist din Maroc :
' „Partidul Comunist cri Uniunii Sovietice trece la în

făptuirea noului său program. Ce se va întâmpla între 
timp pe continentele unde bîntuie șomajul și mizeria 
— în Africa, Asia, America Latină ? Popoarele de pe 
aceste teritorii voi urmări .cu mare atenție fiecare pas 
al Uniunii Sovietice, fiecare nouă realizare a țării care 
a fost în trecut ia fel de înapoiată și săracă ca și pa
tria lor. Ele își vor da seama inevitabil de faptul că 
această transformare, care este o adevărată minune, 
reprezintă rezultatul victoriei principiilor comunismu
lui. Uniunea Sovietică va deveni într-o măsură și mal 
mare un exemplu și o forță de atracție pentru toți. Toți 
vor înțelege că drumul pe care l-a străbătut ea estp 
singura cale pentru lichidarea nivelului scăzut de i 
voltare și pentru făurirea unei vieți demne de 
Forța exemplului va arăta, așadar, că orînduirea 
munistă este o necesitate."

SUBIMAL DUTT, ambasador plenipotențiar și 
traordinair ai Republicii India la Moscova :

„Pentru noi a avui o mare importanță publicarea 
noului Program ăl P.C.U.S; El ne-a 
însuflețit. Noi, ca și alte etate, am 
văzut la ce înflorire multilaterală a 
putut ajung© în numai 44 de ani o 
țară care în trecut era una din cele 
mal rămase în urmă. Acesta este 
un măreț exemplu pentru întreaga 
omenire".

dez-
om. 

: co-

ex-

MATILDA MARMOL, scriitoare din 
Venezuela :

„Ideile marxiste pătrund în pre
zent tot mai trainic și mal adînc în 
conștiința popoarelor. Socialismul 
constituie unica rezolvare posibilă 
a problemelor celor mai importante 
ale Americii Latine, deoarece ele 
nu sînt o doctrină oarecare, ci re
zultate practice concrete pe care po
poarele le văd cu propriii lor ochi 
în existența șl dezvoltarea lagărului 
socialisL«*

S.U.A. sau de la bazele americane si
tuate In Okinawa și Filipine.

Consilierii militari americani nu-și \ li
mitează activitatea la statele majore, ci 
împreună cu trupele sud-vietnameze, ac
tivează în regiunile mlăștinoase și în 
junglă. în ultimele cîteva luni au avut 
loc sute de operafii mari și mici de cu
rățire. Postul de radio Saigon a relatat 
despre distrugerea a mii de 
Viafa a mii de cetățeni simpli 
primejdie fiindcă operațiile de 
sînt însoțite de execuții în masă.

Observatorii politici exprimă 
comună că pozițiile lui Ngo Dinh Diem 
nu s-au îmbunătățit, ci au slăbit, dato
rită valului crescînd al mișcării de opo
ziție.

Este clar un singur lucru : cu cit a- 
mericanii și diemiștii se împotmolesc mai 
mult în mlaștinile și junglele Vietnamu
lui de sud, cu atît mai greu le va veni 
să scape de acolo. Căci pentru toată 
lumea este clar că majoritatea sud-viet- 
namezilor văd în forțele ce luptă îm
potriva lor, forțe ale unui regim nepopu
lar, legat de o putere străină. Și, la urma 
urmelor, aceasta va constitui factorul 
principal",.

„rebeli’'. 
este în 
curățire

părerea

© în cei peste 7 ani 
de luptă pentru inde
pendență, poporul al- 
gerian a dat jertfe u- 
riașe : peste 1.000.000 
de algerieni au fost 
uciși, 2.000.000 de oa
meni au fost aruncați 
în închisori și lagăre, 
sau au părăsit țara.

© Potrivit 
publicate de 
rul Forțelor 
franceze, în 
din Algeria au murit 
17.250 de soldați fran
cezi.

0 In timp ce în 1958 
cercurile conducătoa
re franceze cereau o 
„Algérie franceză“, 
treptat — sub presiu
nea succeselor luptei 
de eliberare a poporu
lui algerian, sprijinită 
de țările socialiste și 
de oamenii muncii 
francezi, în frunte cu 
clasa muncitoare 
ele au trebuit să 
cunoască dreptul la 
autodeterminare 
poporului algerian. 
Recunoscînd imposi
bilitatea de a obține 
victoria asupra miș
cării de eliberare, gu
vernanții francezi au 
consimțit să ducă 
tratative cu Guvernul 
Provizoriu al Repu
blicii Algeria — așa 
cum au cerut de 
la început comuniștii 
francezi. în zilele vii
toare, urmează să se 
încheie tratativele, să 
înceteze focul, deschi- 
zîndu-se calea spre o

Algérie independentă 
— important succes al 
forțelor de eliberare 
algeriene, al forțelor 
păcii din Franța și din 
lumea întreagă.

KENYA

IneHiri imperialiste eșuate
In ultimii cinci ani, forțele a- 

gresiunii au pus nu o dată în pri
mejdie pacea generală, în încer
carea lor de a menține în robie 
popoarele dintr-o serie de țări 
foste colonii.

1956 — au organizat agresiunea 
împotriva Egiptului.

1957 — au pregătit invazia în 
Siria.

1958 — ca răspuns la revoluția 
din Irak, au întreprins o inter
venție în Liban și Iordania. Con
comitent au creat o încordare în 
regiunea insulei Taivan, care a- 
parține R. P. Chineze.

1961 — au organizat invazia 
armată a unor bande de merce
nari în Cuba și au încercat să 
supună Laosul.

In condițiile noului raport de 
forțe pe plan mondial, toate aces
te uneltiri au eșuat, colonialiștii 
au fost siliți să bată în retragere.

★
Referindu-se la pozifia fermă a 

U.R.S.S. față de atacul agresorilor an- 
glo-franco-izraelieni împotriva Egiptu
lui, ziarul francez „Combat“ a scris că 
în urma avertismentului U.R.S.S. „Fran
ța a fost obligată să cedeze în cîte
va ore“.

In actualele condiții Internaționale, 
imperialiștii n-au cutezat să intervină cu

lupla pentru coexistență 
și dezarmare

„Lupta noastră pentru 
eliberarea națională este 
strîns legată de lupta ge
nerală pentru pace. Iată 
de ce, poporul nostru spri
jină cu hotărîre 
consecventă de 
Uniunii Sovietice, 
ei de coexistență 
planul ei de dezarmare 
generală, propunerea ei cu 
privire la încheierea Tra
tatului de 
două state germane" (din 
cuvîntarea 
greșul al 
P.C.U.S. de LARBI BU- 
HALI,
C.C. al P. C. din Algeria).

JACOBBO ARBENZ, fost 
președinte al Guatemalei :

„Noi vedem că viitorul 
mai bun poate fi obținut 
numai pe calea eliberării 
naționale, cît și coexisten-

politica 
pace a 
politica 
pașnică,

pace cu cele

rostită la Con- 
XXII-lea al

prim-secretar al

ței pașnice, 
constă una 
pentru care 
cu căldură eforturile neo
bosite ale Uniunii Sovietice 
pentru a găsi căile asigu
rării coexistenței pașnice 
și fericirii pentru întreaga 
omenire“.

„Rusia nu-și cruță forțe
le pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării. Țările 
din Asia, Africa, America 
Latină sînt deosebit de in
teresate în problema de
zarmării, deoarece țările 
industrializate le-ar putea 
acorda un ajutor mai 
mare, folositor pentru a 
pune capăt sărăciei, de
pendenței economice și pe
ricolului unei noi înrobiri“ 
— scria ziarul săptămînal 
„INDIA“.

In aceasta 
din cauzele 
noi sprijinim

Chiar și ei recunosc...

datelor 
Ministe- 
Armate 
războiul

re

al

De mulți ani po
porul Kenyei luptă 
pentru cîștigarea in
dependenței.

La Londra se poar
tă de o lună de zile 
tratative între repre
zentanții mișcării de 
eliberare națională din 
Kenya și guvernul en
glez în vederea elabo
rării 
tuții 
țară, 
gleze 
să ia 
tativelor cu Jomo Ke
nyatta — unul din li
derii mișcării de eli
berare națională, a- 
runcat mulți ani în 
închisoare pentru par
ticiparea sa la lupta 
împotriva jugului co
lonial.

Tratativele de la 
Londra se prelungesc 
din cauza intenției 
părții engleze de a 
impune federalizarea 
Kenyei, încercînd prin 
aceasta să scindeze 
mișcarea de eliberare 
națională după un 
procedeu aproape si
milar folosit de colo
nialiști în Congo.

presiunile au stîrnii 
protestul populației a- 
fricane. Muncitorii, lo
cuitorii bidonville-uri- 
lor, țărani, preoțij 
africanii educați în 
misiunile catolice și 
protestante — s-au ri
dicat cu toții la lupta 
împotriva autorități
lor portugheze“ —< 
scrie publicația fran
ceză „ESPRIT".

„Poporul eroic 
Angolei a obținut 
acum mari succese
lupta armată pentru 
lichidarea imperialis
mului portughez și 
cucerirea independen
ței naționale“ — scrie 
în ziarul „ESSOR“ din 
Bamako 
Mali), Viriato 
secretar 
Partidului 
populare pentru eli 
berarea Angolei.

al 
de 
în

unei noi consti- 
pentru această 
Autoritățile en- 
au fost nevoite 
loc la masa tra-

I____ ANGOLA

i,Jugul economic și 
social din Angola, re-

armele pentru a împiedica eliberarea 
teritoriilor Goa, Daman șl Diu.

„MULȚUMIM RUSIEI SOVIETICE 
PENTRU POZIȚIA El IN CONSILIUL DE 
SECURITATE — a declarat Ramant Raj- 
karim, personalitate politică din Goa. 
UNIUNEA SOVIETICĂ A APĂRAT A- 
COLO DREPTURILE NOASTRE. DACĂ 
NU ERA UNIUNEA SOVIETICĂ, AM FI 
FOST STRIVIȚI“.

în legătură cu contribuția U.R.S.S. 
la lupta de eliberare najională, pre
ședintele Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah, a spus : „DACĂ NU AR FI

(Republica 
Crus, 

general al 
mișcării

GUATEMALA

Mișcarea de parti
zani din Guatemala 
și-a intensificat în ul-. 
timul timp acțiunile 
de luptă împotriva 
dictatorului Ydigoras 
Fuentes și a politicii 
lui de aservire a țării 
intereselor imperialis
mului nord-american. 
Intr-un apel difuzat 
recent de Frontul Pa
triotic Revoluționar al 
partizanilor guatema
lezi se spune : „Sin
tern ferm hotărîți să 
învingem și să orien
tăm patria noastră pa 
calea libertății“.

UNIUNEA SOVIETICĂ, MIȘCAREA DE 
ELIBERARE A AFRICII DE SUB JUGUL 
COLONIAL AR SIMȚI ÎNTREAGA FOR. 
ȚĂ A UNOR REPRESIUNI CRUNTE Șl 
BRUTALE“.

„LUPTIND PENTRU PACE ÎN LU
MEA ÎNTREAGĂ, a declarat Ernesto 
Guevara, ministrul Industriei din Cuba, 
UNIUNEA SOVIETICĂ NE-A ÎNTINS O 
MÎNĂ PRIETENEASCĂ Șl PRIN INTER
MEDIUL PRIMULUI MINISTRU HRUȘ- 
CIOV A DAT UN AVERTISMENT CARE 
A OPRIT MÎNA CRIMINALĂ A IMPE
RIALIȘTILOR“.

Uniunea Sovietică a propus la cea de-a XVI-a sesiune a O.N.U. 
ca anul 1962 să devină anul lichidării definitive a colonialismului.

Ajutorul țărilor socialiste - reazemul 
dezvoltării tinerelor state independente

„Popoarele U.R.S.S. și-au demonstrat concret prietenia lor față de 
popoarele coloniale și au confirmat prin fapte năzuința lor spre sinceră 
colaborare cu țările tinere, acordîndu-le ajutor dezinteresat, care le 
permite să-și consolideze independența, să normalizeze condițiile ma
teriale ale dezvoltării lor economice, șă-și îmbunătățească condițiile 
sociale și să asigure înflorirea culturii lor“. (SEKU TURE, președintele 
Republicii Guineea).

■Ar A-
„Ajutorul dezinteresat al țărilor lagărului socialist și mai ales al 

Uniunii Sovietice este un ajutor fără nici un fel de condiții politice. El 
ne garantează crearea unei economii naționale independente, ne ga
rantează condițiile pentru cucerirea adevăratei independențe“ (PLEAN 
KANIBA, diplomat din Republica Mali).

• „Nu 50 poate să privești fără 
feamă de viitor la situația care s-a 
creat“ — se lamenta marele ziar bur
ghez „NEW YORK TIMES" referindu-se 
la ritmul rapid de dezvoltare a eco
nomiei U.R.S.S. Aceasta „va avea o 
uriașă forjă de afraefie pentru masele 
populare și conducătorii Americii de 
Sud, Asiei șl Africii, în care este con
centrată cea mai mare parte a popu
lației globului pămînfesc și în care 
domnește cea mai mare sărăcie".

© Ziarul englez „GUARDIAN“ scria 
alarmat : „Popoarele din țările Ame
ricii Latine și popoarele africane pot 
hotărî ele însele că lumea, astfel cum 
o prezintă comuniștii, este mai auten
tică și mai promițătoare decît lumea 
pe care o înfățișează Occidentiii. Dacă 
açasi luau șo ya întîmpla, atunci Oc-

cidenful este înfr-adevăr sortit pieirii, 
deoarece nici o forță de pe pămînf 
nu poate împiedica răspîndirea aces
tor idei“.

® Senatorul american 
constata : „Vedem cu ochii 
Uniunea Sovietică este 
cu cauza popoarelor, 
noi ne identificăm 
imperialismului. Sovieticii 
speranța în ochii lumii de azi. Și nu 
este în puterea noastră să-l împiedi
căm pe comuniști să reprezinte spe
ranța. Ori cît de puțin plăcut ar fi 
asta pentru noi, trebuie să recunoaș
tem că comunismul exercită o mare 
forță de atracție asupra popoarelor 
din țările care șl-au dobîndif recent 
independența**.

Fulbright 
noștri că 

identificată 
în timp ce 
cu cauza 

reprezintă

V ...< 'V' » 1 k '»•“
In timp ce 

puterile impe
rialiste,. sub fir
ma „ajutoru
lui" oferit țări
lor slab dezvol
tate, urmăresc 
țeluri prădal
nice, U. R. S. S. 
și celelalte sta
te socialiste a- 
cordă acestor 
țări un ajutor 
esențial pentru 
consolidarea in
dependenței lor 
și respingerea 
presiunilor im
perialiste.

U.R.S.S. acor
dă ajutor eco
nomic și teh
nic unui nu
măr de aproa
pe 20 de state 
și America Latină. Amploarea 
acestui ajutor o arată creditele 
acordate : din 1954 pînă în 1960 
aceste credite s-au ridicat la pes
te 10 miliarde de ruble (vechi).

Cu ajutorul U.R.S.S. se cons
truiesc astăzi în tinerele state in
dependente circa 350 întreprin
deri industriale și alte obiective, 
printre care 30 de întreprinderi 
industriale metalurgice, miniere 
și carbonifere, 20 de uzine cons
tructoare de mașini și de prelu
crare a metalelor, circa 20 de 
mari centrale electrice etc.

S-au construit sau se constru
iesc cu ajutorul U.R.S.S. : Com
binatul metalurgic de la Bhilai cu 
o producție de 2.500.000 tone oțel și 
o Uzină de utilaj minier (India); 
barajul de la Assuan cu o hidro
centrală ce va permite electrifi
carea întregii țări (R.A.U.); o uzi
nă siderurgică și un combinat

U.R.S.S.
Combinatul metalurgic de la Bhilai (India) con

struit cu ajutorul
din Asia, Africa pentru producerea superfosfaților, 1 

o autostradă și un stadion cu j 
peste 100.000 locuri (Indonezia) ; o ) 
cale ferată de 570 kilometri, o fa- i 
brică de antibiotice, una de sti- j 
clă, uzine metalurgice și electro- l 
tehnice (Irak); un port modern j 
(Yemen); 15 obiective industriale i 
printre care un port fluvial și o ] 
uzină de asfalt (Afganistan).

Și alte state socialiste acordă l 
țărilor slab dezvoltate un ajutor J 
substanțial. De pildă, Cehoslova- J 
cla construiește mai multe între- j 
prinderi industriale în Cuba și 0 j 
fabrică de încălțăminte în Irak ; ) 
R. D. Germană livrează utilaj și j 
acordă R.A.U. ajutor tehnic pen- j 
tru construirea a 20 de întreprin
deri ; R. P. Polonă construiește in 
Indonezia 4 șantiere navale ; în 
India, la Gauhati, cu ajutorul 
R. P. Romine s-a construit o ra- l 
finărie de petrol cu o capacitate t 
de 750.000 tone. J

O. Â£ i



TELEGRAME EXTERNE
Varșovia : I DESCHIDEREA CONSFĂTUIRII REPREZENTANȚILOR

In sala serviciului de proiectări al uzinelor „Semănătoarea" din Capitală
(Foto : R. Costin)

INFORMAȚIE

deschisă de 
președintele 
R.P. Polone.

ACADEMIILOR DE ȘTIINȚE DIN ȚÂRI SOCIALISTE

Orașul de iront este lipsit de viitor“

Ziarul „Pravda" a publicat tex
tul mesajului adresat de N. S. 
Hrușciov doctorului A. V. Baliga, 
președintele Asociației culturale in- 
diano-sovietice, cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a întemeierii a- 
cesteia. N. S. Hrușciov subliniază 
că participarea activă a opiniei pu
blice din toate țările lumii la o 
largă informare reciprocă despre 
valorile culturale, precum și la 
schimbul de realizări ale științei și

tehnicii, capătă o însemnătate din 
ce în ce mai mare, întărește înțe
legerea și încrederea între popoare. 
In această privință activitatea opi
niei publice din Uniunea Sovietică 
și India constituie un bun exemplu.

In același ziar a fost publicat un 
articol semnat de doctor Baliga. 
Autorul cheamă la întărirea conti
nuă a legăturilor culturale și de 
prietenie între India și Uniunea 
Sovietică.

o® o---------

VARȘOVIA 14 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în ziua de 14 
martie a început la Varșovia Con
sfătuirea reprezentanților academii
lor de științe din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, R.P. Ungară, 
R. D. Vietnam.

Consfătuirea a fost 
Tadeusz Kotarbinski, 
Academiei de Științe a

R.P.
R.D. 

Polonă,
U.R.S.S. și

Din partea guvernului R.P. Po
lone, participanții la Consfătuire 
au fost salutați de Eugeniusz Szyr, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Prof. dr. Henryk Jablonski, secre
tar al Academiei de Științe a R.P. 
Polone, a prezentat referatul „Prin
cipiile de bază și formele de colabo
rare științifică între academiile de 
științe ale țărilor socialiste".

Consfătuirea va dura trei zile.
oao---------
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Pe baza hotărîrîi Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 30 noiembrie—5 de
cembrie 1961 cu privire la schim
barea denumirii unor localități, în
treprinderi, instituții, străzi, etc. 
prin Decret al Consiliului de Stat 
s-a stabilit ca raionul „I. V. Stalin” 
din București să se numească raio
nul „30 Decembrie”.

★
Prin decizia Sfatului Popular al

Capitalei s-au stabilit următoarele : 
— Bulevardul I. V. Stalin din 

București să se numească Bulevar
dul Aviatorilor.

— Piața I. V. Stalin din București 
să se numească Piața Aviatorilor.

— Parcul de cultură și odihnă 
I. V. Stalin să se numească Parcul 
de cultură și odihnă Herăstrău.

. -------- OșO .........-

Primirea la Ministerul Afacerilor Externe 
a însărcinatului cu afaceri al Finlandei

Miercuri 14 martie, adjunctul mi
nistrului Afacerilor Externe, Aurel 
Mălnășan, a primit în audiență pe 
noul însărcinat cu afaceri al Fin-

landei în Republica Populară Ro- 
mînă, Valpas Vesa Hiekkanen, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

•OoO

a apărut revista „Cercetări filozofice“nr-611961
Numărul 6, pe anul 1961, al revistei 

„Cercetări filozofice* cuprinde la rubri
ca „Studiind documentele Congresului al 
XXII-Iea al P.C.U.S." articolele : „Crea
rea bazei tehnlce-materlale a comunismu
lui tn U.R.S.S." de IOAN V. TOTU, „în
tărirea șl perfecționarea repartiției după 
muncă, in vederea trecerii Ia repartiția 
comunistă" de N. STÄNESCU și O. 
HOFFMAN. Revista publică in continua
re articolele : „Pentru un mod creator 
de legătură între cercetarea in domeniul 
materialismului Istoric șl practică" de 
HONORINA CAZACU, „Un gen al crea
ției artistice de masă în plin avînt : bri
gada artistică de agitație" de PAVEL 
CÎMPEANU, „Aspecte dialectice în lo
gica propozițiilor" de S. VIERU, „Crite
riul de apreciere a dezvoltării filozofice 
și a luptei de idei din sociologia pre- 
marxistă" de ION BANU.

Rubrica „Comunicări* conține studil-

le : „Ștefan SttncS — ginditor șl mili
tant socialist" de B. DUȚESCU și „Re
vista „Korunk" (1926—1940) șl proble
mele filozofice ale științelor naturii" de 
I. SPIELMANN, iar rubrica „Activitatea 
practică și problemele dezvoltării con
științei socialiste* cuprinde articolele : 
„Roiul muncii politice educative de masă 
în formarea conștiinței socialiste a co
lectivului de muncitoare de la Fabrica 
de confecții și tricotaje București" de 
TEODOR BRATEȘ și „Ceea ce nu se 
vede pe graficul de întrecere (Din expe
riența uzinelor de autocamioane „Stea
gul Roșu* din Brașov)* de ION MARIN 
șl NICOLAE PROSAN.

Numărul de față al revistei „Cerce
tări filozofice* mai publică materiale de 
critică și bibliografie, rubrica : „Din 
mișcarea filozofică de peste hotare*, 
note.

-O®<>....... ——

Deschiderea 
expoziției de scenografie
Ieri s-a deschis în sala Dalles o 

expoziție de scenografie organizată 
de Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale și 
Uniunea Artiștilor Plastici.

Sînt prezentate peste 680 exponate 
— machete și schițe de decoruri 
și costume — create de scenografi 
din Capitală și din țară pentru spec
tacolele care au avut loc în ultimii 
ani la teatrele dramatice, de operă 
și operetă, de estradă și de păpuși, 
la circuri, televiziune, precum și 
pentru filme.

Conferințe și audiții 
muzicale

ROMAN (coresp. „Scînteii”). 
Organizația U.T.M. din sectorul 
al întreprinderii metalurgice din Ro
man a inițiat un ciclu de conferințe 
de popularizare a muzicii urmate 
de audiții. Prima conferință despre 
operetă a fost prezentată zilele tre
cute de inginera R. Fonia, la club, 
în prezența unui mare număr de 
muncitori, tehnicieni și funcționari. 
Audiția muzicală care a urmat a 
cuprins selecțiuni din operetele lui 
Kalman și altele. Următoarea con
ferință se va referi la muzica romî- 
nească de operetă și interpreții săi.

IV

RITM ȘI CĂLI
(Urmare din pag. I-a)

Munoa în brigăzi de acest fel duce 
la specializarea muncitorilor, la 
grăbirea ritmului lucrărilor. Mal 
spornică este, astfel, atît munca zi
darilor, cît și a celor care lucrează 
concomitent sau după ei : dulgheri, 
fierar-betoniști, instalatori. Merită 
relevat faptul că munca constructo
rilor și a instalatorilor este acum 
mai bine coordonată, evitîndu-se 
spargerile de tencuieli și de betoa
ne, care s-au mai petrecut anul 
trecut. Lucrările se desfășoară 
în ordinea succesiunii lor, brigăzile 
nu mai aleargă să îndeplinească cu 
orice preț planul, încălcînd diferite 
faze de lucru.

Calitatea lucrărilor este privită 
azi pe șantier în mod multilateral. 
Dacă anul trecut mai erau unele e- 
chipe care alergau după „realizări 
fizice', astăzi pe primul plan este 
calitatea. Lozinca sub care se desfă
șoară întrecerea socialistă este : 
„La recepție — nici o remediere*. 
Organizația de partid educă pe con
structori în spiritul unei înalte răs
punderi pentru calitatea fiecărei lu
crări. Nu poți acoperi cu var o ten
cuială care n-a fost bine făcută — 
spun azi constructorii. După cum nu 
poți ascunde sub tencuială un zid 
prost executat.

Tocmai din dorința de a realiza 
fiecare lucrare la un înalt nivel ca
litativ, pe șantier se aplică astăzi 
cu bune rezultate predarea internă 
a lucrărilor între echipe și brigăzi 
pe bază de proces-verbal. Această 
metodă se aplică pe faze de lucrări. 
Echipele de zidari, instalatori,

tîmplari, dulgheri, zugravi, predau și 
iau în primire diferite faze de lu
crări în fața maiștrilor și a șefilor de 
echipe sau brigăzi. Fiecare echipă 
este 
cute 
late.

astfel direct interesată să 
lucrări de cea mal bună

Mai mult spirit 
gospodăresc

exe- 
cali-

par-Din inițiativa organizației de 
tid, la începutul fiecărei săptămîni 
pe șantier se ține o ședință de 
analiză a muncii atît sub aspectul 
respectării graficelor cît și cel al 
calității, Scopul acestor ședințe ca 
și al celor „operative“, zilnice, este 
de a se crea toate condițiile pentru 
ca activitatea de producție să de
curgă normal, ritmic, să se prevină 
rămînerile în urmă. Rezultatele 
sînt evidente. Totuși, bine ar fi dacă 
în cadrul acestor ședințe s-ar ana
liza mai des activitatea șantierului 
și sub aspectul gospodăresc.

Să vedem cum stau lucrurile pe 
șantier. Multe echipe de zidari, fie
rar-betoniști, dulgheri, instalatori 
se străduiesc să folosească gospo
dărește materialele încredințate. 
Echipa de dulgheri condusă de 
Dumitru Manițiu a lucrat anul tre
cut la blocul C 3 cu un singur rînd 
de cofraje, economisind 12 m.c. che
restea. La fel procedează și la blo
curile D 3 și E 6 la care lucrează 
acum. Ca șl anul trecut, brigada 
de zidari condusă de Florèa Marin 
economisește 15-20 cărămizi la m.c. 
zidărie. Echipa lui Pavel Stelian lo-

Cuba dispune de toate condifiile 
pentru sporirea produefiei 

Cuvîntarea lui Fidel Castro

Întrecere între gazetele 
de perete din uzine

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Nu de ' mult, colectivele de redacție 
ale gazetelor de perete de la „Stea
gul Roșu“ din Brașov au chemat la 
întrecere celelalte colective simila
re din uzinele și fabricile brașove
ne. Ele au propus ca obiectiv prin
cipal popularizarea în forme vii, 
interesante, a tot ce este nou și 
înaintat în secții și ateliere, mili
tarea pentru folosirea tehnicii și a 
tehnologiei avansate în scopul îm
bunătățirii calității produselor și al 
creșterii productivității muncii. Tot
odată se propune ca gazetele de 
perete să combată operativ lipsuri
le în muncă, folosind în special sa
tira, caricatura, epigrama etc.

Schimb de experiență 
între președinții gospodăriilor 

colective
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al raionului Lipova a organi
zat zilele acestea o consfătuire la 
care au participat cei 52 președinți 
de gospodării colective din raion. 
Cu acest prilej, președinții gospo
dăriilor colective nou create au luat 
cunoștință de felul cum trebuie or
ganizată munca pe brigăzi și echi
pe, de inițiativele folosite In reali
zarea unor construcții ieftine eta. De 
asemenea, din experiența gospodă
riilor vechi, el au învățat felul cum 
trebuie organizată munca !n cam
pania agricolă de primăvară, mă
surile necesare pentru obținerea 
unei producții de 5.000 kg. porumb 
boabe la ha. etc.

La gospodăria colectivă din Li- 
pova a avut loc apoi o demonstra
ție practică.

HAVANA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Cuba a adoptat legea cu privire la 
crearea juntei naționale pentru re
glementarea aprovizionării, care va 
avea ca sarcină raționalizarea repar
tizării principalelor mărfuri alimen
tare în rîndurile populației.

Aducînd la cunoștință adoptarea 
acestei legi, Fidel Castro a subli
niat, în cuvîntarea sa rostită la pos
turile de radio și televiziune, că a- 
ceste măsuri au fost necesare pentru 
a reglementa sistemul aprovizionării 
populației cu mărfuri alimentare. 
Deși, în comparație cu perioada 
dinaintea revoluției, producția măr
furilor alimentare a crescut consi
derabil în. ansamblu, a subliniat 
Castro, ea rămîne încă mult în urma 
puterii de cumpărare a populației, 
care crește mereu și rapid. Astfel, 
pînă la revoluție în capitala . țării 
se consuma aproape de două ori mai 
puțin lapte decît în prezent. Ace
lași lucru se poate spune despre 
consumul de carne și de alte pro
duse alimentare. Creșterea conside
rabilă a puterii de cumpărare a fost 
determinată de lichidarea șomaju
lui, anularea rentei funciare, majo
rarea salariilor oamenilor muncii, 
reducerea chiriilor, introducerea sis
temului învățămîntului gratuit în 
școli și de alte măsuri înfăptuite de 
revoluție în interesul poporului.

Prin dezvoltarea sa, a spus el, re
voluția este în stare să înlăture orice 
greutăți. Dispunem de toate mijloa
cele necesare, de toate condițiile și 
posibilitățile pentru sporirea consi
derabilă a producției, pentru a satis-

Ritmuri inalte 
la... creșterea prețurilor

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Potrivit datelor statistice . publicate 
de Organizația Statelor Americane 
în buletinul O.S.A. nr. 7, in țările 
continentului american au crescut 
considerabil prețurile la obiectele 
de primă necesitate. Dacă luăm in
dicele prețurilor din anul 1955 egal 
cu o sută, imanul 1961 acest indice 
era de 881 în Bolivia, în Argentina
— 577, Brazilia — 415, Chile — 411, 
Uruguay — 340, Paraguay — 222, 
Columbia — 178, Peru — 155, Mexic
— 135.

Grafic
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"), — La 

indicafia organizației de bază de la 
G.A.C. din Teslui, raionul Slatina, la 
biblioteca sătească a fost afișat un 
grafic mare reprezentînd calendarul 
muncilor agricole, 
pînă-n toamnă, 
agrotehnice 
rubrică sînt expuse broșuri care vor
besc despre aceste lucrări. Bunăoară, 
sub rubrica lunii martie, colectiviștii 
găsesc broșurile: „Lucrările ' pregăti
toare pentru însămîntările de primă
vară", „Îngrijirea culturilor de legu
me", „Să acordăm atenfie îngră
șămintelor și amendamentelor" etc.

calendar

din primăvară 
cu recomandările 

respective. Sub fiecare

TÄTE
losește ou chibzuială fiecare buca
tă de fier-beton.

Totuși, pe șantier se mal găsesc 
pe alocuri .cărămizi nestivuite, 
fier-beton aruncat la întîmplare, 
scînduri peste care se calcă. Lingă 
centrala termică se află sub cerul 
liber o cantitate de cărămidă re
fractară, lucru de altfel nepermis. 
Pe locul tinde a funcționat anul tre
cut stația de mortare se poate ve
dea zgură roșie (care se folosește 
la suportul pardoselilor de parchet), 
călcată de mașini, făcută una cu 
pămîntul. Cu mai mult spirit gos
podăresc din partea maiștrilor și a 
conducerii șantierului, s-ar putea în
lătura aceste deficiențe.

Constructorii de aici s-au anga
jat să economisească în acest an 
30 m.c. cherestea, 10 tone oțel-beton, 
30.000 cărămizi. Ca angajamentul 
să devină realitate, aceasta depin
de nu de cîteva brigăzi, ci de între
gul colectiv, 
șantier s-ar 
care ar pune 
gospodărirea 
zația de partid și comitetul de sec
ție sindicală, în cadrul muncii poli
tice pe care o desfășoară, ar tre
bui să acorde importanță nu numai 
grăbirii ritmului și îmbunătățirii ca
lității lucrărilor, ci și dezvoltării in
teresului general al constructorilor 
pentru folosirea cu grijă a materia
lelor. Mai ales că exemple bune 
există pe șantier.

Ritm și calitate, dar și mai mult 
spirit gospodăresc 1 Nici unul din 
aceste obiective nu treb-.’e scăpat' 
din vedere pentru ca întrecerea 
constructorilor de pe acest șantier 
să lie tot mai rodnică.

Bine ar ii dacă pe 
introduce fișe-limită, 
mai multă ordine în 
materialelor. Organi-

face cererea crescîndă a întregului 
popor, a declarat Fidel Castro. El 
a cerut să se desfășoare o luptă 
hotărîtă împotriva speculei, decla- 
rînd că speculanții sînt dușmanii 
poporului și ei trebuie pedepsiți cu 
toată asprimea.

In încheiere Fidel Castro a vorbit 
despre importanța recentei hotărîri 
de a se crea conducerea națională 
a O.R.I. (Organizațiile revoluționare 
integrate din Cuba). Castro a subli
niat că această hotărîre este un nou 
pas pe calea unirii tuturor organi
zațiilor revoluționare într-un singur 
partid marxist-leninist al clasei 
muncitoare și poporului muncitor. 
Din rîndurile viitorului partid vor 
face parte cei mai buni dintre cei 
mai buni muncitori și țărani revo
luționari. Crearea partidului mar
xist-leninist al clasei muncitoare 
corespunde măreței misiuni istorice 
a revoluției cubane, a declarat el.

Un articol din
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS : Sub titlul „Orașul de front 
este lipsit de viitor“, ziarul „Pravda“ 
a publicat la 14 martie un articol 
al corespondentului „său din Berlinul 
occidental, V. Kuznețov.

In Berlinul occidental, scrie Kuz
nețov, nu încetează jocul cu focul. 
Autoritățile vest-berlineze sporesc 
aparatul polițienesc, scot în avansce
nă pe naziștii înveterați. Willy 
Brandt și-a făcut rost recent de un 
nou șef al poliției : Diinsing, fost 
maior hitlerist care s-a perfecționat 
în persecutarea patrioților vest-ber- 
linezi.

Locuitorii Berlinului occidental, 
scrie în continuare autorul, sînt în
grijorați din cauza absurdității și 
lipsei de răspundere a politicieni
lor făliți din „orașul de front“, care 
prin provocările lor pot împinge 
orașul spre prăpastie.

Ce se va întîmpla cu Berlinul oc
cidental ?, Iată întrebarea pe care

■o® o

în R. F. G. record de poveri fiscale
BONN 14 (Agerpres). — La 13 

martie, la ședința Bundestagului 
vest-german a luat cuvîntul minis
trul de Finanțe, Starke, care a sus
ținut proiectul de lege guvernamen
tal cu privire la bugetul de stat pe 
anul 1962. Noul buget, care atinge 
suma de 53,5 miliarde mărci, este 
un buget-record în istoria R.F.G. El 
depășește cu opt miliarde mărci bu
getul anului trecut.

Noul buget reflectă clar caracte
rul militarist al politicii Bonn-ului. 
Numai cheltuielile militare directe 
se ridică la suma de 16,5 miliarde 
mărci , acesta fiind principalul ca
pitol de cheltuieli din buget. în rea
litate însă bugetul militar al Bonn
ului depășește această sumă. în cu- 
vîntarea sa, ministrul de Finanțe a 
recunoscut că „în sensul larg al cu-

vîntului“ cheltuielile militare repre
zintă 35,4 la sută din cheltuielile ge
nerale, adică peste o treime din bu
get.

Cheltuielile militare directe ale 
R.F.G. cresc în comparație cu anul 
trecut cu 4,4 miliarde mărci. Dato
rită acestui fapt se prevede un de
ficit de 3,5 miliarde mărci. Totodată 
capitolele civile din buget urmează 
să fie considerabil reduse.

In cuvîntarea sa, Starke a prezen
tat un tablou destul de sumbru al 
situației financiare a Germaniei oc
cidentale. Bugetul de stat al R.F.G. 
pe anul 1963, a declarat el, „ne va 
pune în fața unor dificultăți și mai 
mari decît bugetul anului 1962". Po
trivit afirmațiilor sale, populația 
R.F.G. îndură de pe acum „cea mai 
grea povară fiscală din Occident“.

ziarul „Pravda"
și-o pun tot mai des cu îngrijorare 
cetățenii orașului.

în aceste zile, scrie Kuznețov, pe 
autostrada dintre Berlinul occiden
tal și Germania occidentală trec și
ruri nesfîrșite de autofurgonete de 
diferite culori. Din oraș fug patro
nii prăvăliilor și birourilor de re
crutare, proprietarii vilelor de lux și 
speculanții de valută. Fug trubadurii 
„războiului rece“ de la ziarele „gal
bene" locale și mincinoșii de la pos
turile de radio Rias și „Berlinul li
ber“, victime ale propriei lor isterii.

Nu numai cei ce se simt cu musca 
pe căciulă părăsesc malurile rîului 
Spree. își părăsesc cuiburile și ma
rile concerne, băncile influente. 
„Siemens“ și „Osram“ — două din 
cele mai mari concerne care au se
diul în Berlinul occidental, au în
ceput să transfere în R. F. Germană 
avutul lor. „Commerzbank“ și „Dis- 
contobank“ își transferă depunerile' 
tot în R. F. Germană.

Urmărind realizarea scopurilor lor 
politice, autoritățile orășenești ațîță 
în mod artificial panica și frica în 
rîndurile populației, se subliniază în 
articol.

Greutățile prin care trece Ber
linul occidental se datorează poli
ticii aventuriere a cîrmuitorilor „o- 
rașului de front". în condițiile ocu
pației perimate, străbătut de cu- 
renții de gheață ai „războiului rece“, 
orașul nu se poate dezvolta și pro
gresa. El are nevoie de o altă climă. 
EI are nevoie de o viață pașnică, li
niștită, de o colaborare concretă cu 
toate statele și în primul rînd cu 
țara pe teritoriul căreia se află — 
Republica Democrată Germană. Pen
tru aceasta, calea cea mai bună este 
transformarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber demilitarizat, după 
cum propun Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană, toate popoarele iubitoare 
de pace. Și atunci orașul, despre 
care începe să se vorbească ca de 
un oraș în „agonie", va reînvia și 
va înflori.

Cauza comuniștilor americani
este de neînfrînt!

Și 
din 
stu-

Situația grea 
a învățămîntului superior 

în Turcia
ISTANBUL 14 (Agerpres). — Fe

derația națională a studenților din 
Turcia a dat publicității un raport 
din care reiese că la 59 de facul
tăți ale celor șase universități 
în cele 25 de școli superioare 
țară învață în total 69.798 
denți.

Muncitorii și țăranii formează 
80 la sută din populația țării — 
care numără 27.000.000 de locuitori. 
După cum rezultă din raport, co
piii acestora sînt privați de po
sibilitatea de a urma învățămîntul 
superior din pricina taxelor exor
bitante. Cel mai mare procent de 
studenți îl formează copiii celor 
înstăriți și îndeosebi ai funcționa
rilor superiori. Instituțiile de învă- 
țămînt superior din Turcia nu pot 
primi pe toți cei care doresc să 
învețe, din pricina lipsei de loca
luri și de profesori. Anul acesta 
au fost înaintate instituțiilor de 
învățămînt superior peste 64.000 de 
cereri de înscriere, dar nu au fost 
înscrise decît 15.000 persoane.

Rebelii laoțieni încalcă 

acordul de încetare a focului

Declarația P.C« din SJJLA« în legătură cu noul val de
în ultimele zile, reacțiunea ame

ricană a dezlănțuit un nou val de 
represiuni anticomuniste. Dorind să 
scoată in afara legii Partidul Comu
nist din S.U.A. — împotriva căruia 
a fost înscenat un proces — ea re
curge la metoda chemării membri
lor partidului în fața Marelui Juriu 
federal din Washington. Aici, celor 
audiați li se cere să răspundă la un 
număr de 40 întrebări provocatoare 
privind activitatea partidului comu
nist. Cei care refuză să răspundă la 
întrebări sînt trimiși în judecată. 
Așa. au fost condamnați la cite șase 
luni închisoare, Philip Bart și Ja
mes Jackson, fruntași ai P.C. din 
S.U.A.

Intr-o declarație dată publicității 
zilele acestea, P. C. din S.U.A. 
demască cu putere noile manevre 
ale reacțiunii americane.

„Guvernul — se spune în decla
rație — a retours la cele mal josnice 
metode polițienești pentru a zvîrli 
în închisoare prima victimă a legii 
McCarran, fără proces și fără a 
aștepta veriiicarea din punct de ve
dere constituțional a monstruoase
lor prevederi din această lege. Phi
lip Bart, veteran al mișcării comu
niste și sindicale, a început is
pășirea unei sentințe care-1 condam
nă la 6 luni închisoare pentru „lip
să de respect*, pentru că a reiuzat 
să devină un informator, așa cum 
i s-a cerut. James E. Jackson, redac
tor șef al ziarelor „Worker" și „Mid- 
Week Worker“, va avea de înfruntat 
persecuții asemănătoare vineri, cînd 
va trebui să apară în fața Marelui 
Juriu. (Declarația a iost publicată 
înaintea condamnării lui J. Jackson 
— n.r.).

Zeci de alte persoane care am și 
fost chemate cu citații în fața inchi
ziției Marelui Juriu vor trebui să în- 
irunte aceleași amenințări. Astăzi, (7 
martie — n.r.) la Washington, Gua 
Hali, eminentul purtător de cuvînt 
ai comuniștilor, este chemat pentru 
a treia oară tn fața Marelui Juriu 
cu somația de a prezenta toate in
formațiile pe care le dorește Minis
terul Justiției pentru a învinui con
ducătorii și membrii partidului co
munist că au omis să se înregis
treze.

Aceste acțiuni constituie o Incer-

care de a-i împiedica pe cei învi- 
nuițl pe baza acestei legi antiame- 
ricane șl vicioase de a-șl exercita 
drepturile prevăzute in constituție. 
Inclusiv de a recurge pentru a se 
apăra la amendamentul al cincilea.

O încriminare împotriva parti
dului comunist a și lost obținută — 
prima încriminare a unui partid po
litic din istoria Statelor Unite. Dar 
chiar înainte de a ii început proce
sul în sine, guvernul urmărește să 
penalizeze și să azvîrle victimele în 
închisori pentru „lipsă de respect", 
încălcîndu-le astfel privilegiile pre
văzute în constituție.

Recurgînd la aceste metode jos
nice, guvernul dă dovadă că legea 
McCarran în sine nu poate fi pusă 
în vigoare și că această lege nu 
poate rezista unei confruntări în fața 
tribunalelor, în cazul cînd este in
vocat amendamentul al cincilea la 
Constituție. Guvernul recunoaște fa
limentul poziției sale șl încearcă să 
obțină realizarea obiectivelor sale 
antidemocratice prin persecuții care 
sînt tot atît de anticonstituționale ca 
șl legea în sine.

represiuni anticomuniste
întreaga linie adoptată de Minis

terul Justiției încalcă garanțiile pen
tru libertatea cuvîntului, a presei, 
de asociație, precum și alte liber
tăți ocrotite prin Bula drepturilor. 
Aceasta constituie un atac direct a- 
supra libertăților civice și instituții
lor democratice, într-o perioadă 
cînd acestea sînt în permanență sub 
focul extremiștilor de dreapta și al 
politicienilor „conservatori".

Ministrul Justiției și însuși preșe
dintele trebuie să înțeleagă că po
porul este serios îngrijorat de aces
te amenințări la adresa libertăților, 
precum și prejudiciile pe care le 
aduc țării orice încercări de a 
pune în vigoare legea McCarran.

Este neîndoielnic 
expjima ministrului 
ședintelui părerea 
constată că rasiștii
zează violența și fasciștii declarați 
acționează nestingheriți, în timp ce 
persoanele devotate cauzei demo
crației și păcii sînt persecutate și 
azvîrlite în închisori".

că poporul va 
Justiției și pie
sa, acum cînd 

care preconi-

(S.U.A.), Rockwell,

XIENG-KUANG 14 (Agerpres). — 
Trupele grupului rebel Boun Oum- 
Fumi Nosavan, aflate sub controlul 
direct al ofițerilor americani, con
tinuă să încalce acordul de încetare 
a focului, lansînd atacuri asupra re
giunilor eliberate ale țării.

în nord-vestul Laosului, transmi
te corespondentul agenției V.N.A., 
avioane militare americane continuă 
să aprovizioneze într-un ritm susți
nut cele 42 de companii ale trupe
lor rebele masate în apropiere de 
Nam Ta, în scopul dezlănțuirii unui 
atac pe scară largă împotriva re
giunii eliberate Muong Say.

Toate atacurile trupelor rebele au 
fost respinse de către armata gu
vernamentală și unitățile de luptă 
Neo Lao Haksat.

Poporul japonez cere să i se înapoieze Okinawa
TOKIO 14 (Agerpres). — Sub pre

siunea deosebit de puternică a opi
niei publice, Camera inferioară a 
Parlamentului japonez a adoptat 
zilele trecute o rezoluție prin care 
cere extinderea drepturilor admi
nistrative ale Japoniei asupra insu
lelor Okinawa și Ogasawara din 
arhipelagul Riukiu.

Corespondentul ziarului „Die

Welt” la Tokio, relata zilele trecute, 
că una din cele mai curente între
bări pe care și le pune în ultimele 
săptămîni opinia publică japoneză 
este „cînd vor înapoia americanii 
japonezilor Okinawa ?”. Ziarele ja
poneze publică zilnic scrisori ale ci
titorilor prin care cer realăturarea 
imediată a Okinawei la Japonia.

w
In timpul vizitei sale la colegiul

„Hlhrerul" partidului nazist american, a lost huiduit și lovit de studenți. 
Fotografiile de mal sus înfățișează două aspecte din timpul acestei 
primiri neobișnuite.
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ȘTIRI Poporul francez este hotărît
să bareze calea fascismului

M DESCHIS

Aspect din timpul ședinței de deschidere a conferinței.

GENEVA 14. — De la trimisul 
special al Agerpres, N. Puicea :

Miercuri, la ora 16,10 (ora locală), 
în Palatul Națiunilor de la Geneva 
a avut loc ședința de deschidere a 
conferinței Comitetului celor 18 sta
te pentru- dezarmare care a fost în
ființat ca urmare a hotărîrii celei 
de-a XVI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. La lucrările con
ferinței participă : din partea țărilor 
socialiste : R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
U-R-S.S. ; din partea țărilor membre 
ale blocului N.A.T.O. : Anglia, Ca
nada, Italia, S.U.A. '(locul Franței a 
rămas liber în urma refuzului a- 
cestei țări de a participa) ; din 
partea țărilor neutre : Birmania, 
Brazilia, Etiopia, India, Mexic, Ni
geria, R.A.U. și Suedia. Majoritatea 
delegațiilor sînt conduse 
trii Afacerilor Externe 
participante.

Delegația R.P. Romîne este alcă
tuită din Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe, George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, și general maior 
Constantin Șandru.

Este ora 16. în sala de conferințe 
sosesc pe rînd membrii delegațiilor 
țărilor participante. Ei iau loc în 
ordinea alfabetului englez, în jurul 
unei mese dispuse în pătrat des
chis. Delegația romînă își are locul 
între delegațiile Poloniei și Suediei, 
în galeria rezervată presei se află

de miniș- 
ai țărilor

numeroși corespondenți 
și agențiilor de presă, 
foto, cinematografici și 
ziune. '

Ședința inaugurală a fost deschisă
1 de Omar Lufti, reprezentantul spe

cial al secretarului general provizo
riu al O.N.U., U Thant. Salutînd pe 
participanții la conferință, el a spus, 
printre altele : Cred că nu există 
nimeni care să • nu recunoască com
plexitatea sarcinilor dv. și dificul
tățile pe care le aveți de înlăturat. 
Cu toate acestea, unele elemente ale 
situației sînt pozitive și ne dau te
mei de speranță. Guvernele S.U.A. 
și U.R.S.S. au redactat împreună 
„Declarația comună asupra princi
piilor cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală“. Reluarea tratati-

■ velor cu privire la dezarmarea gene
rală după o

Semnul X indică locul delegației R. P. Romîne.
(Telefoto U.P.I.)

proape doi ani, poate să marcheze, 
desigur, un mare progres pe calea 
spre destindere în relațiile interna- 
țiohale și să ne apropie de soluțio
narea acestei probleme grele, care 
este realizarea dezarmării generale 
și totale sub un control internațio
nal eficace“.

După, o scurtă pauză, în cursul 
căreia ziariștii au părăsit sala de 
ședințe, conferința și-a continuat lu
crările în cadru închis. După termi
narea ședinței a fost dat publicită
ții un comunicat, în care se arată 
că, în cea de-a doua parte a ședin
ței, desfășurată sub președinția re
prezentantului Birmaniei, U Ti Han, 
conferința a examinat și adoptat 
regulile de procedură cu privire la 
desfășurarea ședințelor.

Viitoarea ședință va avea loc joi, 
15 martie, la ora 10 (ora locală).

al ziarelor 
reporteri 

de televi-

întrerupere de a-

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Privirile întregii lumi sint îndreptate spre Geneva
conferinței de la Ge-Deschiderea 

neva a celor 18 state pentru dezar
mare se află în centrul atenției pre
sei internaționale.

„WIENER ZEITUNG“ : „Privirile 
întregii lumi sînt îndreptate spre 
Geneva... Realizarea unui acord de 
dezarmare, care să satisfacă toate 
părțile, este o treabă grea și nu(

poate fi rezolvată rapid. Totuși, tre
buie să se facă un prim pas în a- 
ceastă direcție, pentru a nu se ad
mite extinderea cursei înarmărilor“.

„LE POPULAIRE" (Paris) : „In- 
cepînd de astăzi la Geneva se va 
vorbi despre pace, iar Franța va fi 
absentă. O astfel de absență este 
de neînțeles și de neiertat“.

Sn sprijin ol 
dezarmării
Declarația lui K. Menon

DELHI 14 (Agerpres). — Opinia 
publică din India acordă o mare în
semnătate tratativelor de la Geneva 
ale participanților la Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare.

„Sîntem pentru dezarmarea totală. 
Vrem preîntîmpinarea războiului“
— a declarat Krishna Menon, minis
trul Apărării, conducătorul delega
ției indiene la Comitetul celor 18, în 
cadrul unui mare miting organizat 
la Delhi.

El a subliniat că dezarmarea este 
,.unica măsură justă pentru exclude
rea războiului din viața societății 
și este o măsură foarte importantă“. 
Menon a cerut să se pună capăt 
cursei înarmărilor și să se asigure 
pacea generală.
Norvegia respinge armele nucleare

OSLO 14 (Agerpres). — Norvegia 
nu intenționează să producă sau să 
obțină pe vreo altă cale arma nu
cleară. Guvernul norvegian este dispus 
să confirme acest punct de vedere în- 
fr-un tratat, atunci cînd ceilalți parti
cipant la tratat vor fi de acord să-l 
semneze. Guvernul nu consideră nece
sar să condiționeze în vreun fel a- 
ceasfă promisiune, se spune în răs
punsul oficial daf de guvernul norve
gian lui U Thant, secretar general pro
vizoriu al O.N.U., în legătură cu con
dițiile aderării Norvegiei la zona de- 
nuclearizată.

Guvernul este, de asemenea, dispus 
să examineze problema aderării la 
tratate internaționale care impun obli
gații sau să-și asume pe vreo altă cale 
obligația specială de a nu stoca pe 
pămîntul Norvegiei arma nucleară a 
unei alte țări, cu condiția preliminară 
ca aceste tratate sau angajamente să 
nu schimbe echilibrul de forțe exis
tent în prezent.

Suedia se pronunță In favoarea 
zonelor denuclearizate

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — Mi
nistrul Afacerilor Externe al Suediei, 
Unden, a prezentat în fața parla
mentului suedez o declarație cu pri
vire la politica externă a guvernu
lui suedez.

Vorbind despre lucrările Comite
tului pentru dezarmare, Unden a 
subliniat că declarația comună a 
S.U.A. și U.R.S.S. cu privire la prin
cipiile tratativelor de dezarmare, 
declarație adoptată la 20 septem
brie anul trecut, precum și rezolu
ția Adunării Generale a O.N.U. în 
problema dezarmării constituie o 
bază de plecare importantă pentru 
desfășurarea lucrărilor comitetului.

Referindu-se la ideea creării unor 
zone denuclearizate, Unden a de
clarat că guvernul suedez sprijină 
această idee cu anumite condiții. 
In același timp, el a criticat pe acei 
oameni de stat din Occident care 
declară că angajamentele țărilor 
lipsite de arma atomică de a nu 
permite amplasarea pe teritoriul lor 
a armelor nucleare pentru nevoile 
unui alt stat aduc „un prejudiciu 
unilateral Occidentului".

„In ciuda obiecțiilor occidentale
— a subliniat Unden — sperăm că, 
cu timpul, ideea creării unor zone 
denuclearizate se va bucura de un 
sprijin mai mare, ceea ce va con
tribui la destinderea internațională”.

Noi amănunte în legătură cu
2.500.000 de oameni ai

4 per- 
rănite. 

atentat, 
de mii 
Parisu-

PARIS 14. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : După cum se 
știe, la 10 martie în suburbia Issy- 
les-Moulineaux o bandă de fasciști 
din O.A.S. au plasat o puternică în
cărcătură explozivă în fața clădirii 
unde urma să se deschidă Congre
sul național pentru apărarea păcii 
din Franța. Explozia care s-a pro
dus a provocat moartea a 
soane iar peste 50 au fost

în urma odiosului 
2.500.000 de greviști și zeci 
de manifestanți pe străzile
lui, au arătat încă o dată, la 12 
martie, hotărîrea lor de a bara calea 
fascismului.

Chiar și ziarul „Parisien Libéré“, 
cunoscut pentru simpatia sa fățișă 
față de elementele fasciste ale 
O.A.S., a fost nevoit să anunțe, pe 
șase coloane cu litere mari : „Greva 
de protest de o jumătate de oră a 
fost larg sprijinită în întreaga 
Franță“.

Parisul care lucrează, Parisul care 
gîndește a fost în mod frățesc unit 
în această zi, în cadrul aceleiași 
lupte. în marea majoritate a birou
rilor Poștelor și Telecomunicațiilor,

marea grevă a celor 
muncii din Paris

ghișeurile au rămas timp de o ju
mătate de oră închise. O liniște de
plină a cuprins toate sălile care 
pînă la ora 17 erau arhipline. O si
tuație asemănătoare domnea și în 
gările și stațiile de metrou ale Pa
risului. La ora 17, la gara Saint- 
Lazaire, una din cele mai frecven
tate gări ale capitalei franceze, orice 
activitate a încetat.

în același timp, în cartierele in
dustriale ale Parisului zgomotul ca
racteristic marilor uzine nu se mai 
auzea.

La studioul de televiziune, între
gul personal administrativ, tehnic și 
artistic și-a încetat lucrul.

Pe Champs Elysées, marile maga
zine au anunțat închiderea lor cu o 
oră înainte. Este pentru prima oară 
cînd un astfel de fapt s-a petrecut 
la Paris.

In cartierul Latin, peste 6.000 de 
studenți și cadre didactice au între
rupt cursurile timp de o oră. în 
piața din fața Universității Sorbona, 
minute în șir, studenții scandau : 
„Fasciștii, la zid !”, „Bidault la în
chisoare !”, „Pace în Algeria", „Jos 
fascismul !”.

In gara Saint-Lazaire, una din 
sului, a încetat orice activitate.

R T IE s ir

evenimesstefw 
interwat «OBiaie

Se înstăpînește greu această pri
măvară a lui 1962 ! Zilele însorite 
alternează cu zile înnourate — dar 
cine se îndoiește că în scurtă vre
me primăvara va învinge deplin ?

Adieri reci au cutreierat și at
mosfera internațională a primelor 
două săptămîni ale lunii ; forțele 
păcii, creației s-au înfruntat puter-

Mărete victorii

nie cu foițele reacțiunii, regresului ; 
sînt însă toate semnele că, în a- 
ceastă luptă, pacea, progresul vor 
învinge.

Soarele care reînnoiește societa
tea contemporană este socialismul. 
Cu cît sînt mai mari victoriile so
cialismului, cu atît se apropie trium
ful cauzei păcii, democrației și pro
gresului.

ale socialismului

• GUATEMALA. La 13 martie, în 
Guatemala au avut loc noi tulburări. 
Pentru a doua oară în decurs de 
cîteva zile, subliniază A.F.P., studen
ții din capitala țării au ieșit în stra
dă pentru a demonstra împotriva 
guvernului care a venit la putere în 
urma falsificării alegerilor din de
cembrie trecut.

Forțe polițienești au deschis focul 
împotriva studenților demonstranți. 
Au fost rănite aproximativ 60 de 
persoane, iar 100 au fost arestate.

• ANGOLA. Forțele patriotice din An
gola continuă lupta împotriva trupelor 
colonialiste portugheze. In regiunea Am- 
builaț In apropierea localității Nova 
Caipemba, o coloană a trupelor colonia
liste a fost atacată de forțele patriotice 
angoleze. De asemenea, zilele trecute au 
avut loc ciocniri in regiunea Sierra du 
Pinqano.

MOSCOVA 14 (Agerpres).— TASS. 
Prezidiul Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii a hotărît ca la 
Moscova să aibă loc în zilele de 29 
și 30 mai conferința reprezentan
ților vieții publice sovietice pentru 
dezarmare generală și pace.

HAGA. Guvernul Olandei a respins 
cererea unor deputați ca politica gu
vernului față de Irianul de Vest să fie 
discutată In parlament. Primul ministru 
al Olandei a anunțat in cea de-a doua 
Cameră a parlamentului că dată fiind si
tuația existentă guvernul consideră ino
portună o' dezbatere publică în această 
problemă. Deputatul comunist Bakker a 
protestat în numele grupului său parla
mentar împotriva hotărîrii guvernului.

• ITALIA — Dupa greva de 24 
de ore efectuată în cursul zilei de 
marți, cei 70.000 de muncitori de là 
șantierele de construcții edilitare

Există astăzi o contabilitate care 
oferă situația și dinamica nu a cu- 
tărei întreprinderi — fie ea capita
listă sau socialiștă — ci a unei so
cietăți mult mai vaste, a întregii so
cietăți contemporane — contabilita
tea întrecerii dintre socialism și ca
pitalism. Contul ei de profit & pier
dere întristează pe acționarii din 
Wai Street și City, în schimb bucu
ră pe toți oamenii muncii. în ulti
ma vreme, ea a înregistrat la acti
vul socialismului noi realizări re
marcabile.

Recenta plenară a C.C. al P.C.U.S. 
a fost o ilustrare puternică a hotă- 
rîrii, tenacității cu care întregul po
por sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S., a pășit la traducerea în 
viață a Programului P.C.U.S., planul 
construcției primei societăți comu
niste. întreaga lui atenție este con
centrată înspre îndeplinirea preve
derilor din Program, care se referă 
la crearea bazei tehnice-materiale, 
ca verigă principală a construcției 
comuniste de care depinde făuri
rea acelei abundențe de bunuri fără 
de care comunismul nu este de con
ceput. Cifrele citate la plenară cu 
privire la dezvoltarea industriei în 
primii trei ani ai septenalului, sînt 
indicatorul concludent nu numai al 
realismului mărețelor sarcini puse 
de Program, dar și al faptului că 
ele vor fi înfăptuite mai devreme 
decît s-a prevăzut că, folosind ex
presia lui Marx, avuțiile vor țîșni tot 
mai din plin spre binele omului. Și 
cum bunăstarea poporului depinde 
atît de industrie, cît și de agricultu
ră, plenara C.C. al P.C.U.S. a elaborat 
căile și măsurile concrete pentru 
realizarea unul avînt fără precedent 
al agriculturii : dublarea șl tripla
rea în decurs de cîțiva ani a prin
cipalelor produse agricole.

Hotărîrile plenarei au fost primi
te de întregul popor sovietio cu

însuflețire. Atmosfera 
avînt politic și în muncă

de 
al

ralel cu încurajarea organizațiilor 
fasciste în S.U.A.

Mersul ascendent este trăsătură 
specifică tuturor țărilor socialiste. 
Comunicatele despre îndeplinirea 
planului pe anul 1961 în diferite 
țări socialiste, publicate în ultima 
vreme, au ilustrat succese în toate 
aceste țări și, ca rezultat, ponde
rea țărilor socialiste în producția 
industrială mondială s-a apropiat 
în 1961 de 40 la sută (față de 27 la 
sută în 1955). Apropiata încheiere 
a colectivizării în țara noastră este 
o nouă expresie a succeselor țărilor' 
socialiste în făurirea vieții noi.

Inaintînd spre țelul comun, ță
rile socialiste oferă tabloul însu- 
flețitor al muncii creatoare, al rea- 

t „totul 
pentru om, pentru binele omului".

Și în deplină concordanță cu a- 
ceasta, se află politica lor de pace, 
de coexistență pașnică, izvorîtă din 
năzuința de a crea condiții favora
bile muncii pașnice, de a salva în
treaga omenire de pustiirile unui 
război atomic.

mare
înalt _ ........
societății sovietice caracterizează și 
activitatea politică dinaintea alege
rilor pentru Sovietul Suprem, care 
vor avea loc la 18 martie. Nicioda- 
tă n-a apărut mai flagrantă déose- lizărilor inspirate de deviza 
birea dintre democrația reală, so- j . .
cialistă, care se dezvoltă și se per
fecționează continuu, și pseudo- 
democrația burgheză, care oferă 
astăzi asemenea mostre că fărăde
legile O.A.S.-iștilor în Franța, dez
mățul neo-naziștilor în R.F.G., per
secuțiile împotriva comuniștilor pa-

în lupta pentru dezarmarea generală
Sînt cunoscute eforturile Uniunii 

Sovietice de a crea condiții favora
bile de activitate Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, ale cărui 
lucrări au început ieri la Geneva. 
In acest scop a avut loc un schimb 
de mesaje între N. S. Hrușciov și 
șefii guvernelor celorlalte țări 
membre ale Comitetului. U.R.S.S. a 
propus ca lucrările Comitetului să 
înceapă cu participarea șefilor de 
guverne sau de state. „Problemele 
mari trebuie rezolvate de oameni 
mari“. Acesta era fondul propune
rii sovietice sesizat în mod just de 
săptămînalul englez „Tribune". In 
fața poziției negative a puterilor 
occidentale, U.R.S.S., considerînd că 
trebuie folosită orice posibilitate 
pentru a urni din loc problema de
zarmării, a acceptat ca lucrările 
Comitetului să înceapă la nivelul 
miniștrilor de Externe.

Nu în același fel s-au comportat 
puterile occidentale. Guvernul ame
rican a găsit nimerit să întîmpine 
conferința de la Geneva cu hotă
rîrea de a relua experiențele nu
cleare în atmosferă în a două ju
mătate a lunii aprilie. „Un act pe

de-a-ntregul revoltător, „Un prost 
preludiu la tratativele de la Gene.- 
va" — au scris chiar și numeroase 
ziare occidentale.

Alte puteri occidentale au furni
zat de asemenea dovezi ale unei 
atitudini negative față de tratative. 
Franța a hotărît să nu participe 
deloc la lucrările Comitetului celor 
18, atitudine aspru criticată chiar 
de o mare parte a presei franceze. 
Concomitent ministrul de Externe 
vest-german, Schröder, a fost tri
mis pe malurile lacului Léman, să 
spună la ureche colegilor săi ame
rican și englez : nici o concesie 
care ar,.. putea dăuna cursei înar
mărilor atomice în R. F. Germană. 
Starea de spirit cu care anumite 
cercuri influente din Occident pri
vesc conferința de la Geneva reiese 
și din pesimismul pe care nume
roase ziare din Occident se silesc 
săA răspîndească în ce privește 
perspectivele tratativelor. „în pre
zent dezarmarea este cea din urmă 
problemă în legătură cu care există 
vreo speranță de progres" a scris, 
revista „Magazine of Wall-Street“.

Nu este greu de ghicit în numele

cui vorbește acest magazin al Wall- 
Street-ului. Desigur în numele ace
lor monopoluri americane care 
și-au împărțit în 1961 comenzi de 
armament în valoare de 21 miliar
de de dolari, iar pentru 1962 și-au 
planificat o creștere de 20 la sută 
a profiturilor, 
ceput de 
deranjeze

O notă 
remarcat 
multe ziare au evidențiat faptul 
că descoperirile științifice făcute în 
ultima vreme ar permite Occidentu
lui să-și modifice cererile cu privi
re la instituirea unui sistem rigid 
și ramificat de inspecție și control 
(respectiv de spionaj) în U.R.S.S. 
Chiar și primul ministru Macmillan 
a făcut o declarație în acest sens 
în Camera Comunelor. Cu toate a- 
cestea, S.U.A. au pretins ca să fie 
supuse controlului nu numai expe
riențele atomice, dar și pregătirile 
în vederea lor. O încercare de a 
salva sistemul controlului-spionaj.

Sosind la Geneva reprezentanții 
țărilor socialiste-membre ale Co
mitetului și-au exprimat încă o dată

Evident și un în- 
dezarmare ar putea să 

această planificare, 
întrucîtva distinctă 

în presa engleză.
s-a

Mai

de-
T0r

hotărîrea de a face tot ce va 
pinde de ei pentru a se obține 
zultate pozitive.

Deși tratativele încep într-o 
mosferă complicată din pricina 
tudinii 
este că în prezent 
condiții noi față de 
cedente, de natură 
spațiul de manevră 
dezarmării. Există declarația comu
nă sovieto-americană, adoptată în 
unanimitate de Adunarea Generală 
a O.N.U., cu privire la principiile 
tratativelor care fixează ca obiectiv 
al lor dezarmarea generală și to
tală. Există și un cadru nou, mai 
adecvat : pentru prima oară iau 
parte la tratative reprezentanții a 
8 țări' neangajate, care pot aduce 
o contribuție importantă la efortu
rile statelor ce urmăresc înfăptuirea 
dezarmării.

Asupra Conferinței de la Geneva 
se îndreaptă privirile popoarelor iu
bitoare de pace. Și tocmai de1 lupta 
popoarelor depinde ca împotrivirea 
adversarilor păcii să fie înfrîntă, să 
se deschidă drum dezarmării gene
rale și totale.

at- 
ati- 

puterilor occidentale, fapt 
există anumite 
tratativele pre
să îngusteze 
al adversarilor

Etapă decisivă în problema algeriană
Coincidență... geografică sau Is

torică — fapt este că la o arun
cătură de băț de Geneva, la 
Evian, de cealaltă parte a la
cului Léman, au loc alte negocieri 
internaționale, care țin de data a- 
ceasta de un alt mare proces con
temporan — eliberarea popoarelor 
asuprite. Lă masa tratativelor de la 
Evian se află reprezentanții guver
nului francez (absența n-a mai fost 
posibilă) și ai guvernului provizo
riu al Republicii Algeria. Este faza 
finală a tratativelor franco-alge- 
riene.

într-o fază anterioară, negocierile 
au ajuns într-Un stadiu înaintat, e- 
laborîndu-se în linii generale, un 
proiect de acord care consfințea 
independența statului algérien și 
integritatea sa teritorială în actua
lele frontiere. Negocierile care se 
duc în prezent se referă mai ales la 
problema garanțiilor pe care tre
buie să le dea autoritățile franceze 
în ce privește menținerea ordinei în 
perioada de tranziție, — problemă 
de mare importanță, căci, așa cum 
arată tulburările și crimele O.A.S.- 
iștilor din aceste zile, ultracolo- 
nialiștii nu se vor da înapoi de la 
nimic pentru a sabota pacea.

Este semnificativ că partea fran
ceză invocă tocmai aceste tulburări 
ca element de șantaj asupra dele-

gației algeriene și pentru a ridica 
noi obstacole în calea tratativelor.

Deși tratativele sînt avansate, în 
calea încheierii lor partea franceză 
ridică noi piedici, se dedă la per
tractări care înseamnă noi victi
me. Fapt este că războiul colonia
list împotriva poporului aigerian 
poate să ia sfirșit numai printr-o 
nouă victorie a mișcării de elibe
rare națională.

Ce a însemnat aoest „război mur
dar" — cum i-au spus muncitorii 
francezi — se știe prea bine ! La 
Paris s-au publicat dațe oficiale — 
vădit micșorate — despre pierderile 
în rîndurile combatanților. Dar cine 
ar putea evalua numărul celor asa
sinați în cursul „expedițiilor de pe
depsire“, al bombardamentelor în 
zonele interzise, al celor extermi
nați în închisori, în lagăre, morți de 
foame în „centrele de regrupare" ?

Unii politicieni francezi încearcă 
acum să prezinte lucrurile ca și cum 
Parisul ar acorda „de bună voie" 
independența Algeriei. Dar războiul 
colonial din Algeria a fost unul 
din exemplele cele mai conclu
dente ale încăpățînării și fe
rocității cu care colonialismul 
se cramponează de ultimele poziții 
pentru a-și mențină privilegiile. îm
potriva mișcării de eliberare din 
Algeria, colonialiștii francezi au mo-

bilizat grosul forțelor armate fran
ceze, avînd sprijinul 
război“ a 
nice !

întreaga 
algeriene" 
ca orice 
ruia îi sînt 
dințele spre dominația colonială, 
nu mai are astăzi posibilitățile din 
trecut. Parafrazînd proverbul : „Omul 
propune, dumnezeu dispune", tova
rășul Maurice Thorez scria într-un 
articol recent : „Dacă De Gaulle și 
ultra (colonialiștii) au propus ; po
poarele au dispus". Intr-adevăr, 
crearea unei Algerii independente 
va fi o mare victorie a popoarelor. 
.In primul rînd, o victorie a poporu
lui aigerian, care cu abnegație și 
eroism s-a ridicat la luptă pentru 
dreptul sacru la libertate și inde
pendență. Apoi, o victorie a po
porului francez, ai cărui fii buni — 
în primul rînd comuniștii —, con- 
știenți de caracterul nedrept al răz
boiului colonialist și înțelegînd 
riscurile lui pentru Franța însăși, 
(mari poveri materiale și mai ales 
primejdia fasdismului), a militat ferm 
pentru pace în Algeria. „PACE IN AL
GERIA PRIN TRATATIVE" a fost lo
zinca Partidului Comunist Francez 
de la începutul războiului. „Dacă 
s-ar fi ascultat încă din 1954 cuvîn- 
tul partidului nostru, de cite sufe
rințe și nenorociri ar fi fost izbăvite 
popoarele Franței și Algeriei" — se 
spune pe drept cuvînt într-un comu
nicat al Biroului Politic al P.C.F.

Lupta de eliberare a poporului 
aigerian s-a bucurat de sprijinul 
moral și politic, de solidaritatea ac
tivă a lagărului socialist, a tinere
lor state independente, al altor for
țe iubitoare de pace. Victoria lup
tei poporului aigerian este indiso
lubil legată de avîntul mișcării de 
eliberare națională în condițiile 
existenței sistemului mondial socia
list, a rolului său determinant al 
progresului societății contemporane, 
al luptei sale pentru zădărnicirea 
uneltirilor imperialiste.

Nu trebuie desigur subestimate 
dificultățile care mai stau în calea 
victoriei depline a poporului aige
rian. Furia bandelor O.A.S., care, 
comit asasinate și masacre ca cel 
recent de la Issy-les-Moulineaux a- 
rată cît de îndreptățite sînt apelu
rile la vigilență ale comuniștilor 
francezi, cît de necesară este în 
continuare lupta pentru o pace a- 
devărată în Algeria.

I. FÎNTÎNARU 
A. CERNEA

„mașinii, de
N.A.T.Ö." Eforturi zadar-

evoluție a „problemei 
ilustrează mai bine 

că imperialismul, că- 
și îi rămîn proprii ten-

VIZITA PARLAMENTARILOR 
ROMÎNI ÎN INDONEZIA
DJAKARTA 14 (Agerpres). — De-t 

legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne continuă vizita în Ini 
donezia, fiind întîmpinată pretutini 
deni cu o deosebită căldură, expre
sie a simțămintelor de prietenie pe 
care le nutresc reciproc cele două 
popoare.

în dimineața zilei de 12 maytie. 
membrii delegației au depus oi 
roană la Kali Bata, cimitirul erq,i 
în cursul aceleiași zile, oaspeții' £oi 
mîni au făcut vizite locțiitorului mi-, 
nistrului prim al Indoneziei, doctor; 
Leimena, precum și locțiitorului mi-, 
nistrului prim și ministru al Afacei 
rilor Externe, Subandrio.

întrevederile și schimburile de 
păreri care au avut loc cu acest 
prilej s-au desfășurat într-o atmos-, 
feră de sinceră prietenie și cordiai 
litate.

In ziua de 13 martie, delegația roi 
mină a făcut o vizită la primăria 
orașului Djakarta, unde s-a întreții 
nut cu generalul Suharto, guverna
torul Djakartei, și alți reprezentanți 
ai autorităților municipale. La Unii 
versitatea Indonezia, doctorul Posi 
ponegoro, ministrul Cercetărilor 
Științifice Naționale și rector al In
stituției, precum și corpul profeso
ral au făcut oaspeților o primiră 
plină de însuflețire. Dr. Pospone- 
goro a evocat în cuvinte calde vii 
zita făcută de el anul trecut în 
R. P. Romînă, la diferite institute 
de cercetări științifice, printre care 
și la Institutul de Inframicrobiolo- 
gie al Academiei R.P. Romîne, con
dus de academician Ștefan Nicolau. 
El a dat o înaltă apreciere activi
tății științifice din R.P. Romînă și 
și-a exprimat dorința de a trimite 
medici indonezieni pentru a se spe
cializa în unele din aceste institute. 
In aceeași dimineața, delegația a făi 
cut o vizită lui Mohammed Yamin, 
locțiitor al ministrului prim și preșe
dintele Consiliului Național al Pla
nificării, care a oferit, în cinstea 
acesteia, un dejun.

în după-amiaza zilei de marți, de
legația romînă a făcut o vizită doc
torului Ruslan Abdulgani, care a 
fost oaspete al țării noastre anul 
trecut, în calitate de vicepreședinte 
al Consiliului Suprem Consultativ al 
Indoneziei. în cursul acestor vizite, 
delegația Marii Adunări Naționale 
a fost însoțită în permanență de 
Arudji Kartawinata, prim-vicepre
ședinte al parlamentului indonezian, 
și de ambasadorul R. P. Romîne la 
Djakarta, Pavel Silard.

din Roma au hotărît să declare joi 
o nouă grevă de 24 de ore. Greviștii 
cer noi contracte de muncă, mări
rea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de lucru.

® ALGERIA. în cursul zilei de 
marți, O.A.S.-ul a săvîrșit peste 58 
de atentate în care și-au găsit moar
tea 29 de persoane, iar alte 55 au 
fost grav rănite.

MOSCOVA. în seara zilei de 14 
martie, la ambasada R.P. Romine din 
Moscova a avut loc o Intîlnlre prie
tenească în cinstea delegației drama
turgilor romîni alcătuită din Lucia 
Demetrius, Horla Lovinescu șl Ale
xandru Mirodan. La întilnire au par
ticipat Alexandr Kuznețov, locțiitor 
al ministrului Culturii al U.R.S.S., 
Afanasi Salînski, secretar al Uniu
nii Scriitorilor din U.R.S.S., drama
turgi, actori, regizori și alțl oameni 
de cultură. A fost de față Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii Popu
lare Romine la Moscova.

OTTAWA. înalte personalități cana
diene care au servit în Comisia inter
națională de supraveghere și control din 
Indochina sînt amestecate în traficul și 
contrabanda de stupefiante și aur din 
Extremul Orient. Contrabandiștii, — 7
ofițeri din armata canadiană și doi func
ționari civili în cadrul administrației — 
își „desfăceau" marfa pe piața nord-a- 
mericană, cea mai mare consumatoare 
de stupefiante. Acest scandal l-a obligat 
pe primul ministru al Canadei, John Die
fenbaker, să declare în Camera Comu
nelor că vinovății „vor fi pedepsiți în 
mod sever".

Guyana Britanică 
pe calea independenței reale

GEORGETOWN 14 (Agerpres). — 
După cum relatează corespondentul 
din Georgetown al agenției ameri* 
câne U.P.I., primul ministru al Gu- 
yanei Britanice, Dr. Cheddi Jagan, 
a ținut o conferință de presă, la 
care a declarat că „țara sa va pro
mova o ' politică neutralistă“. în a- 
cest scop, a subliniat Jagan,'trebuie 
să conducem treburile noastre 
deplină libertate". El a declarat că 
va supune aprobării Adunării Legis
lative a Guyanei, în cel mult două 
săptămîni, un proiect de constitu
ție care să consfințească indepen
dența reală a țării sale.

„în

Se pregătește un nou 
atac împotriva Cubei

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
Ziarul argentinian „Nuestra Pala
bra" relatează că un grup de contra
revoluționari cubani care întrețin 
legături cu căpetenia contrarevolu
ționarilor cubani din S.U.A.. Miro 
Cardona, organizează la Buenos 
Aires consfătuiri la care participă 
reprezentanți ai grupărilor de 
dreapta din Argentina. La aceste 
consfătuiri se elaborează planuri în 
vederea unei noi invazii în Cuba.

Unu) din contrarevoluționarii cu
bani, scrie ziarul, a declarat că plea
că într-o tabără militară unde se 
pregătește o nouă invazie în Cuba. 
El a arătat că această invazie va fi 
sprijinită de Statele Unite și, îndeo
sebi, de aviația lor.

Această informație, arată ziarul, 
provenită din surse demne de încre
dere, confirmă faptele expuse în 
declarația Cubei prezentată O.N.U,
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